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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर -४११ ०१८ 
मा.महापा लका सभा 

कायप का मांक – ३५. 
सभावृ तांत 

दनांक – २०.०९.२०१४                     वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 

पंपर  चंचवड महानगरपा लकेची माहे स टबर २०१४ ची मा सक मा.महापा लका सभा 
श नवार द.२०.०९.२०१४ रोजी दुपार  २.०० वा. महानगरपा लके या शासक य इमारतीमधील 
यशवंतराव च हाण सभागृ हात आयोिजत करणेत आल  होती. सभेस खाल ल स मा.सद य 
उपि थत होत.े  

 

१.  मा.धराडे शकंुतला भाऊसाहेब      -     महापौर 

२.  मा.वाघेरे भाकर नामदेव         -    उपमहापौर 

३.  मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 

४.  मा.भालेकर शांताराम क डबा ऊफ एस.के. बापू 

५.  मा.भालेकर अ णा दल प 

६.  मा.सौ. वाती मोद साने 

७.  मा.साने द ता य बाबुराव (काका) 

८.  मा.जाधव साधना रामदास 

९.  मा.जाधव राहु ल गुलाब 

१०.  मा.आ हाट धनंजय मुरल धर 

११.  मा.बाबर शारदा काश 

१२.  मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 

१३.  मा.ठ बरे सुभ ा ई वर 

१४.  मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 

१५.  मा.मंगेश ीकृ ण खांडेकर 

१६.  मा.( चखले) मराठे अि वनी अिजत 

१७.  मा.भारती फरांदे 

१८.  मा.आर.एस.कुमार 

१९.  मा.जावेद रमजान शेख 

२०.  मा.चा शीला भाकर कुटे 

२१.  मा.भालेराव तभा ाने वर 
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२२.  मा.पांढरकर नलेश शंकरराव 

२३.  मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 

२४.  मा.भ डवे सं गता राज  

२५.  मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव  
२६.  मा.सूयवंशी आशा ाने वर 

२७.  मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 

२८.  मा.†ò›ü.संद प गुलाब चंचवड े

२९.  मा.अि वनी गजानन चंचवड-ेपाट ल  

३०.  मा.अपणा नलेश डोके 

३१.  मा.अनंत सुभाष को-हाळे 

३२.  मा. शतल उफ वजय गोरख शंदे  

३३.  मा.जय ी वसंत गावड े

३४.  मा. साद शे ी  

३५.  मा.अ वनाश (दादा) टेकावडे 

३६.  मा.काळभोर वैशाल  जा लंदर 

३७.  मा.सौ.साळंुके स वता सुरेश 

३८.  मा.शेख अ लम शैकत 

३९.  मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

४०.  मा.मासुळकर समीर मोरे वर 

४१.  मा.सुपे आशा र वं  

४२.  मा.मो हनीताई वलास लांडे 

४३.  मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

४४.  मा.ग हाणे सुरेखा शंकर 

४५.  मा.महेशदादा कसन लांडग े

४६.  मा.ल ढे शुभांगी संतोष 

४७.  मा.सावळे समा र वं  

४८.  मा.भोसले राहू ल हनुमंतराव 
४९.  मा.पालांडे सुजाता सु नल 

५०.  मा.बहल योगेश मंगलसेन 
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५१.  मा.सौ.पानसरे अ मना महं मद 

५२.  मा.कदम सदगु  महादेव 

५३.  मा. गता सुशील मंचरकर 

५४.  मा.कैलास महादेव कदम 

५५.  मा.छाया जग नाथ साबळे 

५६.  मा.आसवाणी स वता धनराज 

५७.  मा.वाघेरे सु नता राजेश 

५८.  मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 

५९.  मा.ता हणकर मोद रघुनाथ 

६०.  मा.काळे वमल रमेश 

६१.  मा. वनोद जयवंत नढे 

६२.  मा.तापक र अ नता मि छं    

६३.  मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 

६४.  मा. वमलताई सु रेश जगताप 

६५.  मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 

६६.   मा.बारणे नलेश हरामण 

६७.   मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

६८.   मा.आ पा उफ ीरंग चंदू बारणे 

६९.   मा.बारणे माया संतोष 

७०.   मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 

७१.   मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 

७२.   मा.कलाटे वाती मयुर  

७३.   मा.नांदगुडे वलास एकनाथ 

७४.   मा.च धे आरती सु रेश 

७५.   मा.बापू उफ श ु न सताराम काटे 

७६.   मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 

७७.   मा.जवळकर वैशाल  राहु ल 

७८.   मा.जगताप राज  गणपत  

७९.   मा. शतोळे शैलजा बाबुराव 
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८०.   मा.सौ.तनपु रे सुषमा राज  

८१.   मा.अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब शतोळे 

८२.   मा.जम सोनाल  पोपट 

८३.   मा. शांत शतोळे 

८४.   मा.ओ हाळ रमा नतीन उफ स नी  

८५.   मा.गायकवाड सं या सुरदास 

८६.   मा.काटे राज  भकनशेठ 

८७.   मा.शडगे आशा सुखदेव 

८८.   मा.मोटे करण बाळासाहेब 

८९.   मा.सोनकांबळे चं कांता ल मण 

९०.   मा.संजय केशवराव काटे 

९१.   मा.धुमाळ बाबासाहेब नवृ ती 

९२.   मा.गावडे हनुमंत बाळासाहेब 

९३.   मा.पाट ल सुिजत वसंत 

९४.   मा.बो-हाडे अ ण तुकाराम 

९५.   मा.लोखंडे गोर  जाकाराम 
 

        या शवाय मा.राजीव जाधव - आयु त, मा.डोईफोडे, मा.दंडवत,े मा.गावडे, मा.दुरगूड े- 
सहा.आयु त, मा.उ हास जगताप - नगरस चव, मा.च हाण - सहशहर अ भयंता, मा.भोसले-
मु यलेखापाल, मा.भदाणे - उपसंचालक (नगररचना), मा.दुधेकर, मा.काची, मा.साळवी, 
मा.पठाण, मा.बरशे ी, मा.कांबळे - काय.अ भयंता, मा.कांबळे - . श णा धकार  (मा य मक), 
मा.पवार - .कायदा स लागार, मा.इंदलकर - कामगार क याण अ धकार  हे अ धकार  सभेस 
उपि थत होत.े 

----------- 
मा.महापौर - उपि थत मा.नगरसेवक व नगरसे वका, आयु त, अ धकार  वग, प कार, 

नाग रक या सवाचे वागत क न सभा कामकाजाला सु वात करणेत येत आहे. 

मा.अ ण बो-हाड े – मा.महापौर साहेब, ज मू आ ण काि मर येथील महा लयात मृ यूमुखी 

पडलेले नागर क व श हद झालेले सै नक यांना तसेच बी.के. अ यंगार - योगाचाय,  मोहंमद फजल 

- स  अथत , महारा  आ ण गोवा रा याचे माजी रा यपाल,  सर रचड अँटनबरो - सु स  

द दशक, मेजर इं िजत संह ो हर,  मंगला जोशी - माजी नगरसे वका,  रमेश द ता य साठे - 

मनपा कमचार  यांचे द:ुखद नधन झा याने यांना दांजल  अपण करणेत यावी अशी सूचना 

मी मांडतो. 
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मा.गोर  लोखंड े– मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो.   

मा.महापौर – दांजल  वाहणेसाठ  सवानी दोन म नटे त ध उभे रहावे. 

( सवानी दोन म नटे त ध उभे राहू न दांजल  अपण केल  )   

मा.मो हनीताई लांड े -  मा.महापौर साहेब, सोमवार द.१०/११/२०१४ रोजी दुपार  २.०० पयत 

सभा तहकूब करणेत यावी अशी सूचना मी मांडत.े 

मा.शमीम पठाण -  मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देत.े 

मा.महापौर - उपि थत स मा.सद यां या संमती माणे सोमवार दनांक १०/११/२०१४ रोजी 
दुपार  २.०० पयत सभा तहकूब कर यात येत आहे. 
 
  
 

 (धराडे शकंुतला भाऊसाहेब) 
    महापौर 

     पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
     पंपर  - ४११०१८ 
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पंपर  चचंवड महानगरपा लका, पंपर -४११ ०१८ 
मा.महापा लका सभा 

कायप का मांक – ३५. 
सभावृ तांत 

( दनांक २०/०९/२०१४ ची तहकूब सभा) 
 

दनांक – १०.११.२०१४               वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 

पंपर  चंचवड महानगरपा लकेची (माहे स टबर २०१४) दनांक २०.०९.२०१४ ची तहकूब 
मा.महापा लका सभा सोमवार द.१०.११.२०१४ रोजी दुपार  २.०० वा. महानगरपा लके या 
शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृ हात आयोिजत करणेत आल  होती. सभेस 

खाल ल स मा.सद य उपि थत होत.े 
 

१.  मा.धराडे शकंुतला भाऊसाहेब     -     महापौर 

२.  मा.वाघेरे भाकर नामदेव        -    उपमहापौर 

३.  मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 

४.  मा.भालेकर शांताराम क डबा ऊफ एस.के. बापू 

५.  मा. हे े सुरेश रंगनाथ 

६.  मा.भालेकर अ णा दल प 

७.  मा.सौ. वाती मोद साने 

८.  मा.साने द ता य बाबुराव (काका) 

९.  मा.थोरात व नता एकनाथ 

१०.  मा.सायकर अजय शंकरराव 

११.  मा.जाधव साधना रामदास 

१२.  मा.जाधव राहु ल गुलाब 

१३. मा.आ हाट मंदा उ तम 

१४. मा.आ हाट धनंजय मुरल धर 

१५. मा.काळजे नतीन ताप 

१६. मा. वनया दप (आबा) तापक र 

१७. मा.जगद श शे ी 



7 
 

१८. मा.बाबर शारदा काश 

१९. मा.ब हरवाडे नारायण सदा शव  

२०. मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 

२१. मा.उ हास शे ी 

२२. मा.ठ बरे सभु ा ई वर 

२३. मा.पवार संगीता शाम 

२४. मा.उबाळे सुलभा रामभाऊ 

२५. मा.तानाजी व ल खाडे 

२६. मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 

२७. मा.मंगेश ीकृ ण खांडेकर 

२८. मा.आर.एस.कुमार 

२९. मा.जावेद रमजान शेख 

३०. मा.चा शीला भाकर कुटे 

३१. मा.भालेराव तभा ाने वर 

३२. मा.पांढरकर नलेश शंकरराव 

३३. मा.राजू मसाळ  

३४. मा.नंदा वकास ताकवणे 

३५. मा.नेटके सुमन राज  

३६. मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 

३७. मा.मोरे वर महादू भ डवे  

३८. मा.सूयवंशी आशा ाने वर 

३९. मा.ल ढे गणेश नारायण 

४०. मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 

४१. मा.†ò›ü.संद प गुलाब चंचवड े

४२. मा.अि वनी गजानन चंचवडे-पाट ल  

४३. मा.अपणा नलेश डोके 

४४. मा.अनंत सुभाष को-हाळे 

४५. मा. शतल उफ वजय गोरख शं दे  

४६. मा.जय ी वसंत गावड े
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४७. मा.पवार मनीषा काळूराम 

४८. मा. साद शे ी  

४९. मा.काळभोर वैशाल  जा लंदर 

५०. मा.सौ.साळुंके स वता सु रेश 

५१. मा.शेख अ लम शैकत 

५२. मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

५३. मा.मासुळकर समीर मोरे वर 

५४. मा.म डगेर  वषा वलास 

५५. मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे  

५६. मा.सौ.गवळी सु नता (माई) पांडुरंग 

५७. मा.सुपे आशा र वं  

५८. मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

५९. मा.मो हनीताई वलास लांडे 

६०. मा.अिजत दामोदर ग हाणे    

६१. मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

६२. मा.जा लंदर (बा प)ु शंदे   

६३. मा.ग हाणे सु रेखा शंकर 

६४. मा.महेशदादा कसन लांडग े

६५. मा. दा बाजीराव लांड े

६६. मा.†ò›ü. नतीन ाने वर लांडग े

६७. मा.ल ढे शुभांगी संतोष 

६८. मा.ननवरे िजत  बाबा 

६९. मा.सावळे समा र वं  

७०. मा.सौ.बनसोडे शकंुतला का शनाथ 

७१. मा.भोसले राहू ल हनुमंतराव 

७२. मा.पालांडे सुजाता सु नल 

७३. मा.बहल योगेश मंगलसेन 

७४. मा.सौ.पानसरे अ मना महं मद 

७५. मा.कदम सदगु  महादेव 
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७६. मा. गता सुशील मंचरकर 

७७. मा.कैलास महादेव कदम 

७८. मा.छाया जग नाथ साबळे 

७९. मा.पहलानी गु ब  कशनदास  

८०. मा.आसवाणी स वता धनराज 

८१. मा.वाघेरे सु नता राजेश 

८२. मा.आसवानी हरानंद उफ ड बू कमतराम    

८३. मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 

८४. मा .ता हणकर मोद रघुनाथ 

८५. मा.काळे वमल रमेश 

८६. मा.पाडाळे नता वलास 

८७. मा. वनोद जयवंत नढे 

८८. मा.तापक र अ नता मि छं    

८९. मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 

९०. मा. वमलताई सु रेश जगताप 

९१. मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 

९२.  मा.बारणे नलेश हरामण 

९३.  मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

९४.  मा.आ पा उफ ीरंग चंदू बारणे 

९५.  मा.बारणे माया संतोष 

९६.  मा.ओ हाळ शेखर अशोक 

९७.  मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 

९८.  मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 

९९.  मा.कलाटे वाती मयुर  

१००.  मा.नांदगुडे वलास एकनाथ 

१०१.  मा.च धे आरती सु रेश 

१०२.  मा.बापू उफ श ु न सताराम काटे 

१०३.  मा. शतल व ल ऊफ नाना काटे 

१०४. मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 
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१०५.   मा.जवळकर वैशाल  राहु ल 

१०६.   मा.जगताप राज  गणपत  

१०७.   मा. शतोळे शैलजा बाबुराव 

१०८.   मा.जगताप नवनाथ द त ु

१०९.   मा.सौ.तनपुरे सुषमा राज  

११०.   मा.अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब शतोळे 

१११.   मा.जम सोनाल  पोपट 

११२.   मा. शांत शतोळे 

११३.   मा.ओ हाळ रमा नतीन उफ स नी  

११४.   मा.काटे रो हतअ पा सुदाम 

११५.   मा.गायकवाड सं या सूरदास  

११६.   मा.काटे राज  भकनशेठ 

११७.   मा.शडगे आशा सुखदेव 

११८.   मा.मोटे करण बाळासाहेब 

११९.   मा.सोनकांबळे चं कांता ल मण 

१२०.   मा.संजय केशवराव काटे 

१२१.   मा.धुमाळ बाबासाहेब नवृ ती 

१२२.   मा.गावडे हनुमंत बाळासाहेब 

१२३.   मा.पाट ल सुिजत वसंत 

१२४.   मा.बो-हाडे अ ण तुकाराम 

१२५.   मा.लोखंडे गोर  जाकाराम 
 

          या शवाय मा.राजीव जाधव-आयु त, मा.तानाजी शंदे-अ त.आयु त, मा.डोईफोडे, 

मा.गावडे, मा.दंडवत,े मा.माने, मा.कुलकण , मा.गायकवाड, मा.फंु दे, मा.दुरगूड,े मा.माछरे-

सहा.आयु त, मा.उ हास जगताप-नगरस चव, मा.तळदेकर- मु यलेखाप र क, मा.कांबळे-

.शहर अ भयंता, मा.सुरगुडे- वकास अ भयंता, मा.च हाण, मा.पाट ल, मा.तुप-ेसहशहर 

अ भयंता, मा.भोसले-मु यलेखापाल, मा.डॉ.अ नल रॉय-आरो य वै यक य अ धकार ,  

मा.भदाणे-उपसंचालक(नगररचना), मा.दुधेकर, मा. नकम, मा.सवणे, मा.इंगळे, मा.काची, 

मा.तांबे, मा.साळवी, मा.पठाण, मा.कुलकण , मा. परजादे,  मा.बरशे ी, मा.कांबळे-

काय.अ भयंता, मा.उबाळे- शासन अ धकार  ( श णमंडळ), मा.सातव-
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. श णा धकार (मा य मक), मा.पवार- .कायदा स लागार, मा.बोदड-े शासन अ धकार  

(जनतासंपक) हे अ धकार  सभेस उपि थत होत.े 
----------- 

मा.महापौर - उपि थत मा.नगरसेवक व नगरसे वका, आयु त, अ धकार  वग, प कार, 

नाग रक या सवाचे वागत क न सभा कामकाजाला सु वात करणेत येत आहे. 

मा.सुजाता पालांड े – मा.महापौर साहेब, सु ंदरराव सोळंके-माजी उपमु यमं ी तथा ये ठ नेत,े  

सदा शव अमरापूरकर– ये ठ अ भनेत,े द दशक, रंगकम  व सामािजक कायकत, गो वंद राठोड-

मुखेड वधानसभेचे नव नवा चत आमदार, ी.संजय जाधव, सौ.जय ी जाधव व सु नल जाधव-

जवखेडे खालसा िज.अहमदनगर येथील तहेर ह याकांडातील मृत य ती, अजय चोरडीया-

उ योगपती व सामािजक कायकत, सौ.ताराबाई यशवंत काटे -नगरसद य संजय उफ नाना काटे 

यां या चुलती, ीम.पा बाई शंकरराव भालेराव, वेता सु नल चासकर, ा धकरण, सौ.र नमाला 

बाळासो हे े यांचे द:ुखद नधन झा याने यांना दांजल  वाहणेत यावी. 
 

मा.मंदा कनी ठाकरे  - मा.महापौर साहेब, सूचनेला अनुमोदन आहे. 

मा.महापौर - सवानी दोन म नटे त ध उभे राहू न दांजल  अपण करावी. 

        (सवानी दोन म नटे त ध उभे राहू न दांजल  अपण केल.) 

मा.तानाजी खाडे – मा.महापौर साहेब, द:ुखद नधन झाले या य तींना दांजल  वा हलेल  

आहे. दहा मनीटासाठ  ( द.ु२.२० पयत ) सभा तहकूब करावी अशी सूचना मी मांडतो. 

मा.द ताञय सान े– मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 

मा.महापौर- सव सभासदां या भावना वचारात घेता द.१०/११/२०१४ द.ु२.२० पयत सभा तहकूब 

करणेत येत आहे.   

     

 

 

 (धराडे शकंुतला भाऊसाहेब) 
    महापौर 

     पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
     पंपर  - ४११०१८ 
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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर -४११ ०१८ 
मा.महापा लका सभा 

कायप का मांक – ३५. 
सभावृ तांत 

( दनांक २०/०९/२०१४ व द.१०/११/२०१४ (द.ु२.००)  ची तहकूब सभा) 
 

दनांक – १०.११.२०१४                वेळ – दुपार  २.२० वाजता 
 

पंपर  चंचवड महानगरपा लकेची (माहे स टबर २०१४) दनांक १०.११.२०१४ (द.ु२.००) 
ची तहकूब मा.महापा लका सभा सोमवार द.१०.११.२०१४ रोजी दुपार  २.२० वा. 
महानगरपा लके या शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृ हात आयोिजत करणेत 
आल  होती. सभेस खाल ल स मा.सद य उपि थत होत.े  

 

१. मा.धराडे शकंुतला भाऊसाहेब     -     महापौर 

२. मा.वाघेरे भाकर नामदेव        -    उपमहापौर 

३. मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 

४. मा.भालेकर शांताराम क डबा ऊफ एस.के. बापू 

५. मा. हे े सु रेश रंगनाथ 

६. मा.भालेकर अ णा दल प 

७. मा.सौ. वाती मोद साने 

८. मा.साने द ता य बाबुराव (काका) 

९. मा.थोरात व नता एकनाथ 

१०. मा.सायकर अजय शंकरराव 

११. मा.जाधव साधना रामदास 

१२. मा.जाधव राहु ल गुलाब 

१३. मा.आ हाट मंदा उ तम 

१४. मा.आ हाट धनंजय मुरल धर 

१५. मा.काळजे नतीन ताप 

१६. मा. वनया दप (आबा) तापक र 

१७. मा.जगद श शे ी 

१८. मा.बाबर शारदा काश 
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१९. मा.ब हरवाडे नारायण सदा शव  

२०. मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 

२१. मा.उ हास शे ी 

२२. मा.ठ बरे सुभ ा ई वर 

२३. मा.पवार संगीता शाम 

२४. मा.उबाळे सुलभा रामभाऊ 

२५. मा.तानाजी व ल खाडे 

२६. मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 

२७. मा.मंगेश ीकृ ण खांडेकर 

२८. मा.आर.एस.कुमार 

२९. मा.जावेद रमजान शेख 

३०. मा.चा शीला भाकर कुटे 

३१. मा.भालेराव तभा ाने वर 

३२. मा.पांढरकर नलेश शंकरराव 

३३. मा.राजू मसाळ  

३४. मा.नंदा वकास ताकवणे 

३५. मा.नेटके सुमन राज  

३६. मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 

३७. मा.मोरे वर महादू भ डवे  

३८. मा.सूयवंशी आशा ाने वर 

३९. मा.ल ढे गणेश नारायण 

४०. मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 

४१. मा.†ò›ü.संद प गुलाब चंचवड े

४२. मा.अि वनी गजानन चंचवडे-पाट ल  

४३. मा.अपणा नलेश डोके 

४४. मा.अनंत सुभाष को-हाळे 

४५. मा. शतल उफ वजय गोरख शं दे  

४६. मा.जय ी वसंत गावड े

४७. मा.पवार मनीषा काळूराम 
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४८. मा. साद शे ी  

४९. मा.काळभोर वैशाल  जा लंदर 

५०. मा.सौ.साळुंके स वता सु रेश 

५१. मा.शेख अ लम शैकत 

५२. मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

५३. मा.मासुळकर समीर मोरे वर 

५४. मा.म डगेर  वषा वलास 

५५. मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे  

५६. मा.सौ.गवळी सु नता (माई) पांडुरंग 

५७. मा.सुपे आशा र वं  

५८. मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

५९. मा.मो हनीताई वलास लांडे 

६०. मा.अिजत दामोदर ग हाणे    

६१. मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

६२. मा.जा लंदर (बा प)ु शंदे   

६३. मा.ग हाणे सुरेखा शंकर 

६४. मा.महेशदादा कसन लांडग े

६५. मा. दा बाजीराव लांडे  

६६. मा.†ò›ü. नतीन ाने वर लांडग े

६७. मा.ल ढे शुभांगी संतोष 

६८. मा.ननवरे िजत  बाबा 

६९. मा.सावळे समा र वं  

७०. मा.सौ.बनसोडे शकंुतला का शनाथ 

७१. मा.भोसले राहू ल हनुमंतराव 

७२. मा.पालांडे सुजाता सु नल 

७३. मा.बहल योगेश मंगलसेन 

७४. मा.सौ.पानसरे अ मना महं मद 

७५. मा.कदम सदगु  महादेव 

७६. मा. गता सुशील मंचरकर 
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७७. मा.कैलास महादेव कदम 

७८. मा.छाया जग नाथ साबळे 

७९. मा.पहलानी गु ब  बशनदास   

८०. मा.आसवाणी स वता धनराज 

८१. मा.वाघेरे सु नता राजेश 

८२. मा.आसवाणी हरानंद उफ ड ब ू कमतराम   

८३. मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 

८४. मा .ता हणकर मोद रघुनाथ 

८५. मा.काळे वमल रमेश 

८६. मा.पाडाळे नता वलास 

८७. मा. वनोद जयवंत नढे 

८८. मा.तापक र अ नता मि छं    

८९. मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 

९०. मा. वमलताई सरेुश जगताप 

९१. मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 

९२.  मा.बारणे नलेश हरामण 

९३.  मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

९४.  मा.आ पा उफ ीरंग चंदू बारणे 

९५.  मा.बारणे माया संतोष  

९६.  मा.ओ हाळ शेखर अशोक 

९७.  मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 

९८.  मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 

९९.  मा.कलाटे वाती मयुर  

१००.  मा.नांदगुडे वलास एकनाथ 

१०१.  मा.च धे आरती सु रेश 

१०२.  मा.बापू उफ श ु न सताराम काटे 

१०३.  मा. शतल व ल ऊफ नाना काटे 

१०४.  मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 

१०५.  मा.जवळकर वैशाल  राहु ल 
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१०६. मा.जगताप राज  गणपत  

१०७. मा. शतोळे शैलजा बाबुराव 

१०८. मा.जगताप नवनाथ द त ु

१०९. मा.सौ.तनपु रे सुषमा राज  

११०. मा.अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब शतोळे 

१११. मा.जम सोनाल  पोपट 

११२. मा. शांत शतोळे 

११३. मा.ओ हाळ रमा नतीन उफ स नी  

११४. मा.काटे रो हतअ पा सुदाम 

११५. मा.गायकवाड सं या सूरदास 

११६. मा.काटे राज  भकनशेठ 

११७. मा.शडगे आशा सुखदेव 

११८. मा.मोटे करण बाळासाहेब 

११९. मा.सोनकांबळे चं कांता ल मण 

१२०. मा.संजय केशवराव काटे 

१२१. मा.धुमाळ बाबासाहेब नवृ ती 

१२२. मा.गावडे हनुमंत बाळासाहेब 

१२३. मा.पाट ल सुिजत वसंत 

१२४. मा.बो-हाडे अ ण तुकाराम 

१२५. मा.लोखंडे गोर  जाकाराम 
 

      या शवाय मा.राजीव जाधव-आयु त, मा.तानाजी शंदे-अ त.आयु त, मा.डोईफोड,े 
मा.गावडे, मा.दंडवत,े मा.माने, मा.कुलकण , मा.गायकवाड, मा.फंु दे, मा.दुरगूड,े मा.माछरे-
सहा.आयु त, मा.उ हास जगताप-नगरस चव, मा.तळदेकर- मु यलेखाप र क, मा.कांबळे-
.शहर अ भयंता, मा.सुरगुडे - वकास अ भयंता, मा.च हाण, मा.पाट ल, मा.तुप-ेसहशहर 

अ भयंता, मा.भोसले-मु यलेखापाल, मा.डॉ.अ नल रॉय-आरो य वै यक य अ धकार ,  
मा.भदाणे-उपसंचालक(नगररचना), मा.दुधेकर, मा. नकम, मा.सवणे, मा.इंगळे, मा.काची, 
मा.तांबे, मा.साळवी, मा.पठाण,   मा.कुलकण , मा. परजादे,  मा.बरशे ी, मा.कांबळे-
काय.अ भयंता, मा.उबाळे- शासन अ धकार  ( श णमंडळ), मा.सातव-
. श णा धकार (मा य मक), मा.पवार- .कायदा स लागार, मा.बोदड-े शासन अ धकार  

(जनतासंपक) हे अ धकार  सभेस उपि थत होत.े 
----------- 
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मा.महापौर - उपि थत मा.नगरसेवक व नगरसे वका, आयु त, अ धकार  वग, प कार, 

नाग रक या सवाचे वागत क न सभा कामकाजाला सु वात करणेत येत आहे.   

अ) मा.महापा लका सभा मांक- ३१ दनांक २०/६/२०१४ व ४/७/२०१४ चा सभावृ तांत 

कायम करणेत आ याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 

मा.आर.एस.कुमार -  मा.महापौर मॅडम, शहराम ये ड यू या साथीने अ रश: थैमान घातलेले 

आहे. या ठकाणी ण आढळून येतो या ठकाणी फवारणी होत,े फॉगींग होत,े े ग होत.े 

पण ट न ोसेसम ये े ग कंवा फॉगींग कर यासाठ  लागणारे इ ा चर नाह . चफ 

सॅनीटर  इ सपे टर, सॅनीटर  इ सपे टर या लोकांनी जे अ हेलेबल आहे याम ये काम 

कर याचा  य न केला आहे, ते फोन केलातर येतात. परंतु यां याकडे लागणारे म शन, 

मॅनपॉवर नसेलतर ते काय करणार ? कती वषापासून आ ह  हे सांगतो. येक भागात, 

भाग हणजे आडीच वॉड, या वॉडाम ये एक ेकुल  असतो. अ भागाच उदाहरण या तेथे 

१२ भाग आहेत हणजे पुव चे २६ वॉड आहेत आ ण या ठकाणी १२ लोक आहेत. याम ये 

सा ताह क सु ी सोडल तर आठ ते नऊ लोक कामाला येतात, याम ये २६ वॉड कसेकाय 

करणार. अ रश: एक ेकुल  ५० घर क हर करतो आ ण याम ये याला पुण वॉड 

कर यासाठ  चार ते पाच म हने लागतात. कती वष आ ह  ब ब मारतो क  ेकुल  वाढवा, 

ेकुल  वाढवा पण ेकुल  वाढ वला नाह . फॉगींगच आसच आहे, एक गाडी फॉगींगसाठ  

आहे. २६ वॉडासाठ  हणजे १२ भागासाठ  एक गाडी फॉगींगची आहे. हे सु दा मी अनेकवेळा 

सांगीतल क  फॉगींगच मशीन वाढवा. फॉगींगसाठ  एक कॉ ॅ टर ऐवजी पाच कॉ ॅ टर ठेवा. 

कंवा एका कॉ ॅ टरला पाच ठकाणी अरजमट करायला सांगा, तर  काह ह  केलेल नाह . आज 

प रि थती काय आहे, कती लोक हॉि पटलम ये आहेत रोज पेपरला बातमी आहे. ाय हेट 

हॉि पटलम ये ण आहेत. वायसीएमम ये बेड श लक नाह त आ ण मग पेपरला आपण 

देतो क  आ ह  चांग या कारे हॅ डल करतोय. तुम याकडे इ ा चर नसेलतर, तुम याकडे 

म शनर  नसेल, तुम याकडे ेकुल  नसेलतर तु ह  हे कसे काय करणार हे सांगावे. गे या 

म हना दड म ह या पासून या यावर चचा चालू आहे, पेपरम ये रोज बातमी येते तर ह  तु ह  

तातडीने म शन वाढ वले नाह , माणस वाढ वले नाह त, औषध वाढ वले नाह त. लोक घाबरलेले 

आहेत आ हांला फोन करतात. े ग पाठवा, फॉगींग पाठवा, कुठ पाठवायच.े पाच ठकाणी 

मागीतलेतर दोन ठकाणी देवू शकतो. सगळया ठकाणी फवारणी होत नाह . आयु त साहेबांनी 

येक घराम ये जावुन स ह कर यासाठ  लोक नेमलेले आहेत. मी एका टम कडे गेलो यांना 

वचारल तु हांला मा हती आहे का कस शोधायच,ं यांनी प ट सांगीतल मला काह ह  येत 

नाह  साहेब. एक जण हणाला मी एका वभागाम ये लपीक आहे, दुसरा हणाला मी एका 

वभागाम ये सफाई कामगार आहे. आ हांला काह ह  े नंग दले गेलेले नाह . मग ७५ घर 

तु ह  रोज कसकाय क हर क  शकता. याला वचारल कती घर केले, तर यांनी सांगीतले 
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तीन दवसाम ये २५० घर केल.े २५० घराम ये तु हांला कुठे ड युचा ण दसला का, तर ते 

हणाले, नाह . मी हणालो असं कस होऊ शकत, तर ते हणाले आ हांला मा हतच नाह  

कस ं फा डआऊट करायचं. आ हांला ऑफ सने सांगीतल हणून आ ह  जातो आ ण स ह 

करतो. आयु त साहेबांनी एि झ ट ंग जे कामगार आहेत यांना जा त वेळ काम कर यास 

सांगीतल. ते काम करतात परंतु कती दवस त ेफुकट काम करणार, एखादा दवस ठक आहे,  

कामगार हणतात आठ आठ तास काम करायच आ ण ओ हरटाईम नाह . मी अनेक वेळा 

सांगीतलं सफाई कामगाराकडून जा त वेळ काम क न यायच असेलतर  यांना ओ हरटाईम 

दया, तो दला जात नाह . आपण सांगीतले र ववार  कामाला या ते र ववार  कामाला आल े

यांची काम कर याचीतर  इ छा असेल का. यांना मा हती आहे फुकट काम करायच आहे. 

तु ह  ओ हरटाईम का देत नाह त. लोकां या जीवनापे ा पैसे मह वाचे आहेत का ?  या 

लोकांना गे या आठवडया पासून जादा काम करायला सांगीतले आहे मग जादा काम केलेतर 

याचा मोबदला दयायला नको का ? देतच नाह त, मग आपण र ववार  बोल वलतर ते येणार 

यांची ेझे ट  लावणार थोड काम करणार आ ण जाणार.  यां याकडे मॅनपॉवर नाह , मशी स 

नाह त ते काम क  शकणार नाह त. प रि थती गंभीर आहे अशा प रि थतीम ये तु ह  

हणताय †ò शन घेतोय पण या प दतीने †ò शन यायला पा हजे या प दतीने    

इ ा चर अपॉ ट करायला पा हजे त ेहोत नाह  ह  वाईट प रि थती आहे. मॅनपॉवर †òड 

करा, सात दवसात एि झ ट ंग कॉ ॅ टरला सांगाव,े औषध जा त खरेद  करा. आ ण मग 

यव थीत हे न हॅ डल करा. सकाळी उठल क  रोज आम याकडे दोन ते तीन फोन येतात, 

आम याकडे ड यू झालेला आहे, गाडी पाठवा. आ ह  तेथे जावून बघीतलतर ५० ट के घरातच 

ड यू आहे हे मी कबूल करतो. मनी लॅ टमधील पाणी चज केल नाह  हणून ड यू होतो हे 

लोकांना श ण कोण देणार. आठ-आठ, पंधरा-पंधरा दवस मच े पाणी चज केले नाह , 

गाडनम ये पाणी ठेवले ते चज केले नाह , टाक मधले पाणी चज केले नाह . या या 

मा हतीसाठ  लोकांना मा हतीपञक दले पा हजेत. हे पञक कस ंट केल. तु ह  पेपरम ये 

देतो मराठ म ये केल ते चांगल केले परंतु ते एखादया दुस-या पेपरला वाच यासाठ  इं जी, 

ह द म ये दयायला पा हजे. मा हतीपञक वाटायचे याचा पेपर चांगला वापरला पा हजे.  

हातात घेतले क  तो पेपर फाटतो. प रि थती अशी आहे क  लोक फार घाबरलेले आहेत. 

शासना या  नि लजंसमुळे ड यू वाढत चाललेला आहे. ाय हेट हॉि पटलम ये दाखल 

के यानंतर येक नागर कांना ३० ते ४० हजार खच क न टमट यावी लागत.े 

वायसीएमम ये कॉट मोकळे नाह य. शहरात जे जे ड यूचे पेशंट आहेत यांचा खच देवू अस 

ड लेअर करा. का नाह  हे करायच, जर आपण लोकांना श ण देवू शकत नाह त, औषध 

देवू शकत नाह त. यांना ड यू झालेला आहे यांचे जे बील झालेले आहे ते वैदयक य 

वभागामधुन दयायला पा हजे. आरो यवाले हणतात हे काम वैदयक यच आहे.  तु ह  
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वैदयक यला काय काम दल हा सगळा लोढ आरो य वभागाकडे दलेला आहे.  ते हणतात 

आ ह  काय काय बघायचे. माती पडलेल  असेलतर ती उचलायची, गटर साफ करायचे, झाडू 

मारायचा, वे ट मटेर अल पडलेले असेलतर तेह  उचलायच आ ण ड यूसंाठ  जे काय काम 

करायच ते ह  आ ह च करायच ंका ? मा या मा हती माणे तु ह  आरो या या सव कमचा-

यांना या स हम ये कामाला लावलेले आहे. या या ठकाणाहू न कामगार पाठ वलेले आहे 

या ठकाणचे यांचेकडे असलेले आरो याच ेकाम कोण पाहणार असे अनेक न आहेत याकडे 

ल  दयावे. आपण पेपरम ये बातमी देतो, आ ह  अशा कारे करतो पण †òक युअल तसं होत 

नाह , माणस मरतात आ ण अनेक ड यूचे पेशंट ाय हेट हॉि पटलम ये †òडमीट केलेल ेआहेत. 

म यमवग य माणसाना या ड यू या उपचारासाठ  ाय हेट हॉि पटलम ये ३० ते ४० हजार 

दयावे लागतात. यास जबाबदार आपण नाह त का ? आपणच यांना ह  टमट दयायला 

पा हज.े माझी वनंती आहे क  हे सर अस यावे, मॅनपावर वाढवा, मशीन वाढवा, औषधीकरण 

वाढवा आ ण कमचा-यांना े नंग देवून स हला पाठवावे. उठसुट कोणालाह  स हला पाठ वल 

आहे.  ॉपट  टॅ सम ये लाक आहेत यांना स हला पाठ वले आहे, तो काय करणार आहे तो 

वत: हणतो मला काह ह  मा हती नाह .  तर  हे शहर ड यूमु त कर यासाठ याकडे ल  

दयावे. 

मा.सुजाता पालांड े-  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, नगरसेवक, नगरसेवीका, अ धकार  

वग. खरोखरच ड यू हा वषय अतीशय घातक वषय आहे. मला प ह यांदा 

महानगरपा लके या  आरो या धकार  यांना वचारावयाचे आहे क , औषध फवारणी हा वषय 

प ह यांदा वैदयक य वभागाकडे होता तो काढून आरो य वभागाकडे दलेला आहे. आरो य 

वभागाकडे वत:च कमचार  बळच नाह . मा या भागाम ये सु दा दोन कमचार  कमी 

आहेत. असं असताना आज ड यूसाठ  आहे याच लोकांना आपण घरोघर  पाठवतो. हणजे ना 

ती औषध फवारणी होत,े ना ड यूचा स ह होतो कंवा ना आम या भागाची व छता होत.े 

या याम ये काह ह  काम होत नाह . आज आपले चारचे सहा भाग झालेले आहेत.  सहा 

भाग करतांना आपण तेवढे कमचार  वाढ वले का ? कारण आपले चार भाग असताना जेवढे 

कमचार  आहेत तेवढेच आहेत कारण आप याकडे मलेर या इ सपे टर सु दा चारच आहेत. पणेु 

महापा लकेम ये साथी या आजारासंबंधीचे नमुलन कर यासाठ  औषध फवारणीसाठ , 

फॉगींगसाठ  एक वतंञ वभाग आहे. तसा वभाग आप याकडे चालू केलातर मला वाटतं 

साथीचे आजार कंवा संसगज य रोग जे आहेत त ेब-याचशा माणात आटो यात आण याचा 

आपण य न क  शकतो. मा या वॉडाम ये एकूण १९ पेशंट ड यूचे आहेत. सफाई कामगार 

१९ पेशंट या घरोघर  जावनू  या कमचा-यांनी वर त पा याचे म, भांडी रकामी केल . हे 

काम यानी केलेतर भाग व छ कधी होणार. हे दोन वषय आहेत ते कसे सोडवणार. माझी 

शासनाला वनंती आहे क  येक थंडीचे दवसात हा ादुभाव चालू होतो हे मा हत असतं 
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तर  अगोदरच ड यूसाठ  वायसीएमम ये वॉड तयार का केलेला नाह . जे हा सगळया 

लोकांकडून त ार चालू झाल , ओरड चालू झाल  यावेळेला आपण वायसीएमम ये ड यूचा 

वतंञ वभाग चालू केला. असे शासन वागणार असेलतर दरवष  हा ादुभाव वाढत जाईल 

आ ण दरवष  याच प दतीन काम होईल. तर  आपण याचा यव थीत वचार क न तो य न 

केलातर ड यू होऊ नये कंवा झालातर  तो कमी कर याचा य न कुठ या प दतीने केला 

पा हज े याचा वचार अगोदर केला असता तर मला वाटत यव थीत प दतीने काम झाल 

असतं. माझी आयु तांना अ हाची वनंती आहे क , वैदयक य वभागाकड ेआरो य वभाग 

दलेला आहे, यापे ा तु ह  या माणे पुणे महापा लकेम ये साथी या आजाराचे नमुलन 

कर यासाठ चा जो औषध फवारणीसाठ  वतंञ वभाग चालू केला आहे या धरतीवर 

आप याकडे सु दा वतंञ वभाग चालू कर यात यावा व यासाठ  वेगळया प दतीचा टाफ 

भरती कर यात यावा एवढ च वनंती आहे.             

मा.आशा शडग े - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, अ धकार  वग, नगरसेवक, 

नगरसेवीका, पञकार बंध.ु खरंतर ड यू संदभात आयु त साहेब अनेकवेळा थायी स मतीम ये 

चचा केल  परंत ु रझ ट काह च नाह . आज या मतदारां या जीवावर आ ह  या सभागृ हात 

आलो यांचे न सोड वता येत नसतीलतर याला काह  अथच नाह . फ त चचा करतो, 

आ ह  फार वेळा चचा केल  हे पेपरला येत,े यापे ा न प न काय झाल हे मह वाच आहे.    

आताच सुजाता ताईने व कुमार साहेबानी सांगीतले, या यापे ा या दवशी थायी स मती या 

सभेम ये सांगीतल होत क  जे जे पेशंट खाजगी हॉि पटलम ये  जातील यां या बीलावरती 

आपण काह तर  वचार वनीमय करायचा. या लोकांना म नमम दहा हजार,               

पाच हजार बील आले पा हज ेअशी चचा झालेल  आहे. यावर आपण काय  कायवाह  केल  हे 

सांगावे. आज बरोबर सहा दवस झाले तर  या वषयावरती आपण कोणती † ò शन घेतल  

आहे ते सांगावे. याचबरोबर आपण वारंवार सभागृ हाम ये नदशनास आणून दलेले आहे क , 

आप याकडे एस.आय.चे ११ पद र त आहेत. जर एस.आय.च े ११ पद र त असतीलतर 

यां याकडे असले या मनु यबळाकडून कती काम क न घे याची अपे ा करायची. यांना फोन 

केलातर ते काम करतील असं नाह , कारण एकतर मनु यबळच अपुरा अस यामुळे वेगळ 

कामच होत नाह  यात ड यूची साथ आहे हण यानंतर आपण या यावरती जर काह  कं ोल 

करायच असेलतर, आपण सांगीतल आ ह  हे केल, ते केल परंत ुतु ह  जे काह  केलेले आहे 

याचा रझ ट काय?  आजह  पु हा ड यूची सं या वाढते आहे लोक वायसीएमम ये जागा 

नाह  हणून खाजगी हॉि पटलम ये जातात. ते खाजगी हॉि पटलम ये  गे यानंतर यांना 

कमीत कमी बील येईल असे करावे ते सु दा करदात े नागर क आहेत. अशा वेगवेगळया 

आजारावरती कं ोल कर याची जबाबदार  शासनाची असताना सु दा नागर कांनी यांची 

भरपाई का करावी. मंगळवार  आपल  मट ंग झाल  बुधवार , गु वार  आपण सगळया खाजगी 
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हॉि पटल या इ चाज कंवा यांचे जे मेन असतील यांना बोलावून यांना सांगायला पा हजे 

होते क  पाच हजार कंवा मनीमम बील यावे अशी कोण याह  कारची बातमी दसल  नाह . 

सांगायचा हेतू हाच क  येथे फ त सभागृ हात यायच, चचा करायची आ ण आ ह  खुप बोललो, 

आयु तांशी चांगल डसीजन झाल असं नुसत हण यापुरत होत. परंतु  य ात माञ 

कोण याह  कारची कायवाह  होत नाह . अ यंत नि य आपले शासन झालेले आहे.         

आज शहराम ये, मा या येथे येक घराम ये एस.आय. सगळी टम घेवून जातात, दहा ते 

बारा ठकाणी या आळया सापड या. मा या बरोबर एसआय यांची टम घेवून चार चार तास 

फरतो,  सकाळी ८.३० ते ११.३० पयत काम करतो. यानंतर ते यां या ह ीम ये जातात 

यामुळे  नि चतपणे भागाचे काम व छ होत नाह , याला पयाय नाह . ड यूची साथ, 

वाईन यूची साथ दर वषाला येते हे आप याला मा हती आहे. यासाठ  आजार हो या 

अगोदरच याची काळजी घेणे आव यक आहे. येकानी याच वषयावर चचा करायची आ ण 

रझ ट काह च येत नसेलतर सभागृ हात कशाला यायच,े आयु त साहेबांनी याचा खुलासा 

करावा. महापौर मॅडम आपण वचारावे क   माग या आठ दवसात  डॉ टरांची मट ंग घेतल  

का. खाजगी हॉि पटलम ये ड यू पेशंट नघालातर या याकडून कती बील यायचे याबाबतीत 

आपण काह  डसीजन घेतले आहे का या यावर खुलासा करावा, ध यवाद. 

मा.उ हास शे ी –  मा.महापौर साहेब, स मा.सभागृ ह. या ठकाणी सभागृ हाम ये सवजण  ड यू 

वषयावर बोलणार आहेत. आर.एस.कुमार यांनी नदशनास आणून दलेले आहे.  मला 

यासंदभात बोलायचे आहे. मी जा त बोलणार नाह .  शहराम ये नाह तर सव देशात व छत े

संदभात जनजागृती कर याचा सवच ए जीओनी वडा उचललेला आहे. आज ाय हेट 

हॉि पटलम ये जो काह  मनमानी कारभार चाललेला आहे यासाठ  ल  देणे गरजेच आहे. सव 

स मा.नगरसेवक, कायकत नेहमीच आरो या या अ धका-यांना कंवा डॉ. रॉय यांना 

हॉि पटलमधील जागे या संदभात फोन करत असतात. पण जागा अ हेलेबल नाह य. याव नच 

कळत क  शहराम ये कती माणात भीतीच वातावरण नमाण झालेल आहे.              

गोरगर बांना वायसीएमम ये जागा नाह . ाय हेट हॉि पटलम ये गेलेतर  साधा ताप जर  

आलातर  ते मेडीकल टे ट करायला लावतात. या मेडीकल टे ट सु दा एवढया महाग  

झाले या आहेत क  या यावर आप याला बंधन आणणे गरजेचे आहे. ताप आला हणल क  

टे ट ंगला जायच,े टे ट ंग हणजे ववीध कार या टे ट ंग कराय या.  म ये डॉ.रॉय यांनी 

ाय हेट हॉि पटलला नोट स दले या हो या पण याच पुढ काह च झालेल नाह . आज पण 

तु ह  बघा वायसीएम हॉि पटल नाह तर ाय हेट हॉि पटल फु ल झालेले आहेत.  एवढ फु ल 

झालेल ेआहेत क  यां या सव लॅ ोटर  सु दा फु ल झाले या आहेत. लोक टे ट ंग क न 

क न आ ण पैसे भ न भ न बेजार झालेले आहेत. यासंदभात आप याकडन कुमार साहेबांनी 

सांगीत या माणे कमचार  कमी आहेत. आपण शहराम ये भरपूर काम करतो, मोठ-मोठे 
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क प आणतो पण आरो यासार या वषयावर आपण कमी पडतो. आप याकडे टाफ नाह , 

माणस नाह त, फॉगींगसाठ  लागणारे औषध नाह त या गो ट कडे आपण ल  देत नाह त. 

आताच वतमानपञाम ये आपण वाचले क  एका म हला भ गनीन े मंगळसञु वकून टॉयलेट 

बांधले. शहराम ये आप या टॉयलेटची प रि थती कशी आहे हे बघा.  आप याकडे असून 

नस यासारखी प रि थती आहे. सकाळी उठ या उठ या प हला आरो या या कमचा-यांना फोन 

करावा लागतो. टॉयलेट साफ करायला कोणी आलय का वचारावे लागत,े कचरा उचलला गेला 

नाह , पाणी तू ंबलय असे आरो य खा याच काम, सकाळी उठल क  नगरसेवकांना 

सुपरवायझरचे काम करावे लागत.े  अजंठानगरसार या झोपडप ीम ये सव टॉयलेटस आहेत 

तथे तु ह  पुनवसन करता हणून या ठकाणी टॉयलेटला खच क  नका अस तुम या 

झोपडप ी वभागान कळवलेलं आहे.  या ठकाणी ेनेज असू देत, टॉयलेट असू देत एवढ घाण 

आहे क  या ठकाणचे लोक तेथे कस टॉयलेटला जातात हे खुप मोठ कोड झालेल आहे.       

आयु त साहेब आपणह  या ठकाणी ल  देणे गरजेच आहे. तु ह  बाक चे काम सोडून या 

आरो या या लोकां याकडून मा हती यायला पा हज.े कंवा एखादा ऑफ सर नेमला पा हंज.े 

यांचीह  काह  चूक नाह  कारण यां याकडहे  माणस नाह त ते तर  काय करणार.         

रोजचे कारणं आ हांला या ठकाणी मळतात. अशा गो ट कडे आपण ल  दले पा हज.े 

अजंठानगर झोपडप ी भागाम ये घाणीच सा ा य आहे. रोज बोलून बोलून आ हांलाह लाज 

वाटायला लागलेल  आहे, रोज यांना तर  काय बोलायच कारण यां याकडे माणसच नाह त, 

गवत वाढलेले आहे, पाणी तू ंबलेल आहे, गटर आसच वाहतय. आयु त साहेब, मी तु हांला 

थरमॅ स चौकाबाबतीत  पञ दलेले होते  तु हांला या ठकाणी घेवून जा यासाठ  तु हाला वेळ 

मागीतलेल  होती,  तु ह  हो सु दा हणाले परंतु परत आचारस हंता लागल. मला तुमची वेळ 

हवी आहे. अजंठानगरम ये तु ह  पाईन रोडला लाखो पये खच करता. थरमॅ स चौकापासून 

अजंठानगरचा प रसर बघा, असं वाटतच नाह  क  आपण शहराम ये आहोत. आप याला एक 

नंबरची सट  पुर कार मळालेला आहे तो कुठ या अँगलन मळालेला आहे याच कोड मला 

पडतयं. अजंठानगरम ये मी उदयान वभागाला सु दा नेहमी सांगत असतो या ठकाणी गाडन 

आहे ते यव थीत ठेवा.  आपला देश सु ंदर व व छ झाला पा हजे आपण का कमी पडतो 

आप याकडे एवढे मोठे बजेट असताना आपण का कमी पडतो. का बरं आरो य खा याला 

आपण चांगल बजेट देत नाह त. का तु ह  या ठकाणी  माणस नेमत नाह त. ठेकेदार  

प दतीने नेमतो ते सव चेक घे याचे काम करतात बाक  काह  काम करत नाह त. मी नेहमी 

आरोप करत असतो या ठकाणी टॉयलेट साफ कर यासाठ  जे काम देतात ते केवळ चेक गोळा 

कर यासाठ , चलनावर सह  करायची आ ण फ त चेक गोळा करायच.े आपण एखाद  ि हजीट 

मा न बघावी टॉयलेटची कशी प रि थती  आहे ते समजेल. आकुड , द तवाडी प रसराम ये 

सकाळी जावून बघीतलतर टॉयलेटची कशी प रि थती आहे हे कळेल. या चाळीतील लोक कशी 



23 
 
काय जातात आ ण आपण हणतो क  एक म हलांनी मंगळसूञ वकून टॉयलेट बांधल आहे.         

आप याकडे एवढ मोठ बजेट असुन सु दा साध टॉयलेटला ि लन सु दा क  शकत नाह त.   

जनजागृती कर याच काम आपलच आहे. मला वाटत आप याकडे पण दुदव आहे दोन तीन 

आयु त बदलले आ ण आपण अ धकार  असे बदलता क  इकडून तीकड,े तीकडून इकड ेकरता 

कोणालाह  सांगत नाह त, नगरसेवकांनाह  कळत नाह , लोकांनाह  कळत नाह . आज 

एि झ यूट ह आहेतर उदया कोणतर दुसराच आहे. सगळया वभागाची ह च ब ब आहे. 

वदयूत असू देत, थाप य असू देत, पाणीपुरवठा असू देत. सगळीकडे ह च ब ब आहे. आज 

असलेला अ धकार  उदया नसतो उदया दुसरेच असतात. कोणाचे मोशन असेल कोणी 

ह आरएस घेतो कोणी काह  घेतय. सांगून सांगून कंटाळा आलेला आहे पण काह  काम होत 

नाह त. मा या येथे दोन ब डींगचे काम ब डर लोकांनी केलेले आहे. मी तीन वषापासून 

सांगतो या लोकांच कोटमॅटर असेल कंवा काह  असेल या ठकाणी ख डयाम ये डबक 

साठलेले आहे. यात ग पी मासे सोडतात, हे फवारणी क न  होणार आहे का. ब डींग 

परमीशनला आदेश दयावेत. माती टाकून बुजून यावे हणून. यावेळेस कोटाचा नणय होईल 

यावेळेस होईल ना. आतातर  तु ह  ते बुजवू शकत नाह त का ?  आप याकडे एवढा कंटाळा 

करतात क  ते काम कोणी करायचे ते माझ नाह  तुझ आहे, तुझ नाह   माझ आहे, असे 

चाललेले आहे. आरो याला सांगीतलेतर ते हणतात ब डरच काम आहे, ब डर हणतो क , 

ब डींग परमीशनच काम आहे ब डींग परमीशन हणतात कोटात आहे. कारण या ठकाणी 

ब डींग होतात आ ण तेथ ेडबके साठलेले आहे, या ठकाणी छोटासा वाद आहे ते काम क  

देत नाह त पण आप याकडे अ धकार आहे, ताकद आहे. कवा यांना कुठे टाकायचे तेथे टाकू 

दया. या दवशी ॉ लेम सॉ ह होईल या  दवशी बघ.ु परंतु आता आरो याशी तु ह  

खेळताय. इ डायरे टल  नगरसेवकांवर आरोप होतात. अ धका-यावर होत नाह त, नगरसेवक 

ल  देत नाह त, नगरसेवक काम करत नाह त, वरोधक या ठकाणी सांगतात तुमचा 

नगरसेवक नवडून आलाय या याकडून करा, आ ह  काय करायचे, तुम याकडे आले क  

तूम याकडे एवढ  मोठ  गद  असत,े यामुळे आमचे हणणेच मांडता येत नाह . तूमची मट ंग 

असत,े तूमचे कामच एवढे असतात क  आ ह  आमचे य तीगत काम सांगूच शकत नाह त. 

अशा प दतीने काम आहेत. या ठकाणी मा हती या अ धकारात सामाजीक कायकत भरपूर 

आहेत हे तु हांला मा हती आहे, येकजण पञ देतो क  नगरसेवकांच काम नाह , नगरसेवक 

काम करत नाह त. दुस-या दवशी पेपरम ये सु दा चौकट येते क  अमूक अमूक वॉडाम ये 

व छता नाह , टॉयलेट साफ नाह , डबक साठलय, नगरसेवकांच ल  नाह , याला कोण दोषी 

आहे, आ ह  दोषी आहोत का. मग तु ह  तूम यावर हे या नां, हे कशामुळे होतय हे लेअर 

करा नां.  माझी सभागृ हा या वतीने वनंती रा हल क   आरो य खा यात ल  दयाव.े एखादा 

ोजे ट झाला नाह तर  चालेल, पण आरो य खात लोकां या जीवनाशी नगडीत आहे. आ ण 
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माझी एक वनंती आहे क  डॉ. रॉय यांनी ड यू या णांना ायोर ट  दयावी. ाय हेट 

णालयाम ये लुट चालू आहे करकोळ तापाला पण हे चेक करा ते चेक करा आ ण शबीर 

भरव यासाठ   जनजागृती करावी, कारण आता लेटलेटची खुपच कमतरता शहराम ये आहे 

एवढ बोलून या ठकाणी थांबतो.         

मा.सुलभा उबाळे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त, सव स मा.सभागृ ह. आज मी कुमार 

साहेबांच ेआभार मानेल क  आपण एका गंभीर वषयाला सुरवात केलेल  आहे.  आयु त साहेब 

आप याला मी यासंदभात एक पञ दलेले होत.े याम ये काह  सूचना केले या हो या यापैक  

फ त आपण दंडाची सूचना लगेच फॉलो क न चालू केल  पण बाक या सूचनांकडे ल  दलेले 

दसत नाह . याम ये मी सांगीतले होते क  सामाजीक सं थांबरोबर आपण या ठकाणी बैठक 

यावी यांना या कामाम ये सहभागी क न या. आप याकडे मॅनपॉवर कमी आहे हे मा हत 

असताना सु दा आहे याच लोकांवर जा त जबाबदार  टाकायची, आताच सांगीतल क  या 

लोकांना ओ हरटाईम दला जात नाह  कंवा दुस-या काह  अडचणी आहेत. यांनाच जा त 

काम सांगत आहोत, या कामाकडे दुल  होत.े नगरसेवकांची तु ह  पेशल मट ंग यावी  

यांना याची मा हती दयावी कारण हे साथीचे रोग आहेत तो फ त पंपर  चंचवड 

शहराम येच झाला असं नाह  कंवा आयु तांमुळे झाला, महापौरांमुळे  झाला असंह  आ ह  

हणत नाह . संपुण रा याम ये ड यू ंची लागण झालेल  आहे. माझ वत:च क यूजन झाल, 

मी आता मंगलाताईना ं हणत होत े क ड यू हा व छतेमुळे होतो अस थमदशनी तर  

दसतय. मग ते व छ पा यात होवू देत कंवा एसी मधील पा याम य,े ीमंत जे लोक 

आहेत यां या घर  हणज ेऋषी कपूर या घरात ड यू झाला कंवा तो  †òडमीट आहे हणजे 

ब-याच अंशी असं दसतय क  फगसुईच झाड, फगसुईचे झाड काह  गोरगर बांकडे नसतं ीमंत 

लोकांकडे कंवा ज या ेमधील पा यामुळे झालेला आहे. हणजे नेमका ड यू कशामुळे होतो 

याचा आ हांला प ह यांदा खुलासा करावा. महापा लके या ह ीम ये जेवढया शाळा आहेत या 

शाळेतील मुलांना श कां या मा यमातून समजून सांगीतलेतर नि चतपणे ती मुलं 

आपआप या घर  जावून पालकांना सु दा सांगू शकतात, तर  याबाबतीत काय करता येईल 

याची आपण सखोल चचा केल  पा हज.े परंतु आपण एकटेच या कामाला लागलेलो आहोत 

आ ण या याम ये आता ञुट  आढळून येतात.  दुसर हणजे आप याकडे सरकार  आकडा 

ट ह  वर बघीतला आहे, पंपर  चंचवड शहराम ये सात ण दगावल े कंवा पु याम ये तो 

अ यंत खोटा आकडा आहे, आप यालाह  मा हती आहे.  मा याच वॉडाम ये योती देशपांडे 

नावा या ६० वषा या म हला २१ ऑग ट १४ ला ड यूने मृत पावले या आहेत हणजे आज 

नो हबर आहे, हणजे कती दवसापासून ड यू शहराम ये झालाय. आप याकडे याची क पना 

होती का ? अगद  अव या तीन दवसात आ द य बलाम ये या म हलाचा मृ यू झाला. 

घरातून चालत ती म हला हॉि पटलम ये गेल  दुस-या दवशी कृती जा त झाल  
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आयसीयूम ये  †òडमीट के यानंतर लेटलेटस कमी झा या व तीस-या दवशी तीचा मृ यू 

झाला.  हणजे घरात याना कळल सु दा नाह . यावेळेला आरो य वभागाला सांगीतल यांनी 

येवून आजुबाजूला फवारणी केल. बंगलेवाले ऐकत नाह त, घराम ये येवू देत नाह त हे सु दा 

मी सांगीतल आहे. महापा लके या कमचा-यांना घरातील तपासणी क  देत नाह त या लोकांना 

सु दा तु ह  टोकायला पा हजे कारण यांना याच गांभीय मा हती नाह य. शेजार या घरात 

ड यू झालातर तो म छर आजूबाजूला सु दा चावणार आहे. तु ह  यासाठ  काय केले याचा 

वचार आपण केला पा हजे. मा या वॉडात माग या आठवडयाम ये एक हातार  म हला 

ड यूने मृ यू पावलेल  आहे. हणजे दोन म हला मृ यु पावले या आहेत येकजण 

नगरसेवकांना येवून सांगतो असं नाह य. तु ह  ाय हेट हॉि पटल कडून कती ड यू या 

णाचे रेकॉड घेतले ते कशामुळे मृत पावले, कती मृत पावले. या सवाचा खुलासा पा हजे.  

वतमानपञाम ये आ ह  कुठंतर  वाचले क  लेटलेटचा काळा बाजार चाललेला आहे. 

वायसीएमम ये जर  आपला पेशंट †òडमीट असेल तर  सु दा याला लेटलेटस आणाय या 

यां याकडे अ हेलेबल  नसेलतर पु यातून आण यासाठ  १५०० ते १६०० पये देवून लेटलेटस 

या या लागतात ह  आजची प रि थती आहे. या यावर तु ह  काय सो यूशन काढलेल आहे. 

आजचा आकडा तु ह  सांगावा क  या ड यूमुळे कती लोक शहराम ये दगावलेले आहेत कंवा 

हॉि पटलम ये आहेत कंवा ाय हेट हॉि पटलम ये यांना कशा कारे टमट देतात, ड यू 

नसलातर  ड यू आहे असे सांगून कतीजण लुटमार करतात, कती मेडीकलम ये या गो ट ंची  

औषध नीट दल  जातायेत, काय काय चाललय या सवाची मा हती पा हज.े आ ह  तु हांला 

जबाबदार धरणार हे करत असतांना तु ह  फवारणीला माणस कमी आहेत कंवा ती फवारणी 

कशा कारे होते या याम ये जे औषध आहेत ते या तराच ेवापरले जातात क  नाह त हे 

पा हले पा हजे. साथीचे आजार, साथीचे रोग काह  सांगून येत नाह त व आले क  ते 

आटो याम ये येत नाह त. यासाठ  अगोदर जी तयार  करायला पा हजे तशी तयार  

आप याकडे नाह . आ हां नगरसेवकांना काह  कळत नाह  असं नाह , आ ह  तु हांला दहा 

सूचना मांडले या आहेत यातील एखाद तर  सूचना †ò ल केबल होऊ शकत े नां. तु ह  जसं 

बजेटम ये जा हरात केल  क  बजेटम ये आ हांला सूचना कळवा, हणजे तु हांला 

या याम ये ा फर सी दाखवायची आहे. या गो ट म ये महानगरपा लका ह ीम ये राहणा-या 

येक नागर कां या जीवीताची जबाबदार  जे साथी या रोगाने मरतात ती महानगरपा लका 

वरती येतेय. कारण यां या न काळजीपणामुळे या गो ट  येत असतात. यामुळे ड यूचे 

ल ण, याची हो याची कारण आ ण ते कुठ या भागाम ये सरास होऊ शकतो याचा खुलासा 

करावा. शाळेम ये ताबडतोब सूचना दयावी, सावज नक ठकाणी याची अनाऊ समट चांगल  

करावी आ ण या शहरात सामाजीक सं था जेवढया आहेत यांना याम ये सहभागी क न 

यावे. काह  लोक असे असतात क  यांना काम कर याची इ छा असत.े यांना संधी दल  
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पा हज,े यांना काम करायला लावल पा हजे नुसते पञ देवून चालत नाह  यांना कामाला 

लावावे.  येक नगरसेवकांची सूचना यावी. यांना सूचना करावी. मा.आयु त साहेब आपण 

ड यू आटो यात आण याचा मनापासून य न करतात परंतु याम ये आपण सवाना सहभागी 

क न यावे तरच हे होणार आहे. व छता काह  एका कडून होणार नाह . बाक चे लोक जे 

बोलले तेच रपीट या ठकाणी न करता उदया कुठला अजून साथीचा आजार येणार आहे हे 

मा हती नाह यं. परंतु या माग या काळातील ड यूची जी काह  हालचाल आहे यासंदभात काय 

रपोट ग आहे आ ण भ व याम ये हा कती काळ चालणार आहे व याच आपण कसं नवारण 

क  शकतो या बाबत आ हांला खुलासा करावा.   

मा.धनंजय आ हाट -   स मा.महापौर साहेब, आयु त साहेब, या वषयाची फार अगोदर 

जनजागृ ती हायला पा हजे होती. आता अशा प रि थतीम ये आपण काय भू मका यायची         

या काळाम ये खरंतर आप याला आवाहन आहे. शहरातील सूञ, शहराचा वकास आ ण अशा 

प रि थतीम ये या काह  सम या आहेत या यावर कसा तोडगा काढायचा हे सव अवलंबून 

असत े महापौरांवरती. आ ण याला साथ हवी असते ती स मा.आयु तांची. आता सम या 

मांडले या आहेत यात मी जाणार नाह . कारण हा साथीचा रोग जो चालू आहे तो शहराम ये 

ब-याचशा लोकांना मा हत नाह  क  ड यू कसा होतो.  अजून सु दा ९० ट के लोकां या मनात 

गैरसमज आहेत, गटारा या पा यामधून, घाणी या पा यामधून ड यू होतो असा एक 

सवसाधारण समज आहे, यामुळे याचा सगळा ठपका महापा लकेवर येतो. थम आपण 

या ठकाणी जनजागृती करावी. जसे अन धकृत बांधकामा यावेळी आपण सव होड ज लावलेले 

होते आ ण लोकांना आपण सजग केले तशा प दतीने ड यू कसा होतो या यावरती आपण 

कशा प दतीने त ड दले पा हज.े अशा सव कारची जागृ ती आपण केल  पा हज.े खरंतर ह  

साथ सहा म ह यापुव  चालू झालेल  आहे. आपण सगळे झोपलेलो होतो. कारण आप या 

वैदयक य आरो य  वभागाची ह  जबाबदार  होत,े ताईनी सांगीतल क  पुणे महापा लकेम ये 

यासाठ  वतंञ यंञणा आहे. खरंतर आरो या या कमचा-यांवर ह  जबाबदार  देता कामा नये. 

कारण साफसफाई, व छता हा एक मोठा वषय आहे. पुणे महानगरपा लकेम ये कटकनाशक 

आ ण हाय संथ हा वतंञ वभाग आहे. या याम ये वतंञ कमचार  आहेत, अ धकार  आहेत 

आ ण सवात मह वाचे हणजे या ठकाणी कटक शा ञ  आहेत. या ठकाणी, या 

भागाम ये म छर जा त आहे याचा शोध ते लोक लावतात या ठकाणची यंञसामु ी असत े

आ ण यांना कळते क कुठ या भागाम ये म छर जा त आहेत या ठकाणी आपण ल  दल 

पा हज.े हे या शा ञ ाकडून, त ांकडून महापा लके या ल ात येते आ ण यानंतर पुढची 

कायवाह  चालू होत.े  ह  जबाबदार  आपण वतंञपणे दल तर या यावरती आपण तोडगा काढू 

शकतो. प रि थती अ यंत ग धळाची नमाण झालेल  आहे, आरो या या वरती आपण सव 

जबाबदार  सोप वल , आरो यावर आपण काय करतो, जनजागृ ती तर दुरच रा हलेल  आहे, 
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त हा या प रि थती या ग धळातून आप याला बाहेर यायच असेलतर या ठकाणचे काह  

अनुभवी नगरसेवक आहेत मग ते सव प ाचे असतील यांची एक ताबडतोब स मती नेमा. 

आ ण यां या सुचना आ ण यांच नयंञण या यावर ठेवा जेणेक न पुढची वाटचाल क . 

आता खरंतर या वतंञ यंञणेसाठ  कमचार  भरावे लागतील यासाठ  शासनाची परवानगी 

लागेल अशा अनेक गो ट  आहेत परंत ुभ व यात याचा आपण नि चत वचार करावा. अशा 

प दतीन ेजर आपण नयोजन केलेतर मला वाटतं ड यूला आपण चांग या कारे रोखू शकतो. 

महापौर साहेब, मी तुम या मा हतीसाठ  सांगतो क  मी सु दा महापा लके या लोकांची वाट 

पा हलेल  नाह . मा या भागाम ये छोटेछोटे होड ज मी तयार केले. ड यू कसा होतो 

यापासून आपण कसा तबंध केला पा हजे जवळ जवळ  दहा हजार पञक मी व मा या 

कायक यानी वाटल.े आ ण सगळया भागाम ये गे या पंधरा दवसापासून हे पञक वाटायचे 

पुण झालेले आहे. नगरसेवक या ना यान जनजागृ ती कर याच काम आ ह  करतो परंत ु  हे 

पञक वत: नगरसेवकांना  छापायला लागतात हे ददुव आहे याचेवर आपलं आरो या या 

ट न बीलकुल ल  नाह . जाता जाता  मी एका गो ट ची आठवण क न देतो क  आप या 

महापा लकेला तोटा  होतो या ट कोनातून आपण सगळया बजेटवर काञी मारलेल  आहे परंतु 

आरो य वषय असा आहे यावर काञी मार याचा वभाग नाह . आप या घरात पाणी नसेलतर 

बीनअंघोळीच कोणी राहत नाह . व छ आ ण सुंदर भारत अ भयान मा.पंत धान नर  मोद  

यांनी राब वलेले आहे याचा जी.आर. सु दा आलेला आहे परंतु याची अंमलबजावणी दसत 

नाह . ते हा आपण येणा-या बजेटमधुन २० ट के काञी आरो य वभागाला लावलेल  आहे 

यामुळ या भागातील २० ट के कमचार  कमी झालेले आहेत. पयायाने या ठकाणी कचरा 

वाढणार आहे, व छता होणार नाह . अशा कार या आरो या या वषयाकडे आपण गांभीयाने 

बघावे तडजोड क  नका. उलट आरो यासाठ  तु ह  वाढ व बजेट दयावे जेणेक न आपला 

प रसर आपल शहर व छ व सु ंदर होईल या याकडे ल  दयावे. या याम ये एखादा र ता, 

क प कमी झालातर  चालेल परंतु आरो यासाठ  आपण वाढ व लोक दया, वाढ व बजेट दया.  

महापौर साहेब, आप या कालावधीम ये हे आपण करावे याकडे दुल  क  नका. पुणे 

महानगरपा लकेचा कचरा मा या भागातील मोशी खाणीम ये िजरव याचा ताव 

शासनदरबार  आहे. स मा.कले टर साहेबांनी तो ताव पाठ वलेला सु दा आहे. आपणा सवाना 

ात आहे क  संपुण शहराचा जवळ जवळ ८०० टन कचरा मोशीम ये टाकला जातो. याचा 

ञास एवढया मोठया माणात या पर सरातील नागर कांना होतो. सकाळी लोक उठ यानंतर 

व छ हावेम ये फरायला जातात, यायाम करतात यावेळेस यांना प हला कच-याचा वास 

येतो. आयु त साहेब आपण कोटयावधी पये खच करतो पण केवळ हे ोजे ट कशासाठ  

करतो, मग तो केवळ टाचारासाठ  करतो का ? का नेमके आरो य चांगले होवून कचरा 

वघटन हो यासाठ  करतो. या याकडे आपण गांभीयाने ल  दया. याचा तीन क.मी. या 
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प रसराम ये च-होल  असेल, डुडूळगाव असेल, तथपयत हा वास जातो. हणजे आपल कती 

अपयशी प दतीने हे काम चाललेल आहे हे अ यंत गांभीयाने या. एवढा ञास असताना पुणे 

महानगरपा लकेचा कचरा याबाबतचा ताव या ठकाणी होतोय. मी थायी स मती या 

चेअरमनचे, सद यांचे अतीशय आभार मानतो यांनी यासाठ  वरोध केलेला आहे, ठराव 

घेतलेला आहे. या सभेम ये सु दा तसाच वषय घेणेत यावा आ ण वरोध क न तो शासनाला 

पाठवावा. अशा कारचा हा कचरा मोशी खाणीम ये िजरवणे हणजे तेथील नागर कांवर अ याय 

आहे. यां या जखमेवर मीठ चोळ यासारखे आहे हे आपण गांभीयाने ल ात या. आ ण हे 

सगळे आरो याच े न आहेत शहरा या जनते या आरो या या संबंधी हा न अस या 

कारणान याचा आपण अ यंत गांभीयाने वचार करावा.  ड यूचा जो न आहे तो सवाना 

बरोबर घेवून ताबडतोब एक स मती नेमावी आ ण पुढ ल अंमलबजावणी कशा प दतीने 

करायची याचा वचार आप या नेतृ वा खाल  करावा अशी मी या ठकाणी वनंती करतो.  

मा.शारदा बाबर – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.नगरसद य, अ धकार  व 

पञकार मञ. ड यूब ल चचा झालेल  आहे परंतु मला सूचना करावीसी वाटते क  ाय हेट 

हॉि पटलम ये आपण जीवनदायी योजना राबवावी. हे काह  ठरावीक हॉि पटलला केलेले आहे. 

पुण ाय हेट हॉि पटलला ती लागू करावी. ड यू हो याचे कारण, मा या मा हतीनुसार तर                  

पाणी साठवणूक मुळे ड यू होतो. आप या महापा लकेनी दोनवेळा पाणी दलेतर पाणी 

साठ व याची वेळ लोकांवर येणार नाह  यामुळे ह  सूचना वर त अंमलात आणावी.  आता 

मा या शेजार  एका मुलाचे ल न ठरलेले आहे, डसबरम ये ल न आहे  आ ण याला ड यू 

झाला. याची आई एवढ  भय त झाल  क  सगळीकडे पपई या पाणाचा रस दे यासाठ  ती 

शोधत फरत.े पंपर  चंचवड ऐर या भय त झालेला आहे वर त उपाययोजना राबवावी, 

एवढ च मी वनंती करते, ध यवाद. 

मा.तानाजी खाडे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.नगरसेवक. आर.एस.कुमार 

यांनी वषय काढलेला आहे यांचे वागत करतो. ड यू हा आजार, ह  साथ आप या शहरात 

आलेल  आहे. आप या शहराचे व व त हणून आ ह  येथे चचा करतो. ड यू या संदभात 

शहरात आपल काम चाललेले आहे परंतु काह  भागाम ये आभाव अस यामुळे ह  साथ 

आटो यात येत नाह . याच मह वाच कारण  आप याकडे कमचार  वग फार मोठा असताना 

देखील काह  फवार या वेळेवर होत नाह त, औषध मळत नाह  आ ण जी औषध पुव  दयायची 

ती कुठ या कॅटेगर ची दयायची याचा सु दा अभाव आहे.  शहरात ड यू आ यानंतर सुरवातीला 

झोपडप ीकडे ब घतले जात,े तेथील गटारामुळे, दुगधीमुळे हा आजार होतो अशी एक भावना  

लोकांम ये होत.े परंतु ते झोपडप ीतील गटारा या पा यामुळे नसुन या डासां या आळया या 

व छ पा यातच पैदा होतात आ ण यामुळे ड यू हा आजार पैदा होतो. याचे बोधन 

शहराम ये चालू आहे, ते मोठया सं येन चालू आहे स द  देखील चालू आहे.  आज या 
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ड यू या आजारासाठ  या प दतीने नयोजन केले पा हजे या प दतीने ते होत नाह.  दुसर  

गो ट अशी आहे क , आम या भागाम ये सु दा काह  मुलांना ड यु झालेला आहे. आताच 

आम या सद यांनी वषय मांडला.  ाय हेट हॉि पटल म ये ऍडमीट के यानंतर पैसे भरमसाठ 

लागतात ते भर यासाठ  गर बांकडे पैसे नसतात, आप या महापा लकेम ये देखील ड यूचा वॉड 

चालू आहे या ठकाणी पा हलेतर डॉ टरांचा आभाव जाणवतो. सजन लोक नाह त, ड यू या 

य तर त सांगतो या ठकाणी डॉ टरांचा अभाव आहे यामुळे लोड आलेला आहे याकडे 

आपण दुल  केलेले आहे.  मा या भागाम ये महापा लकेचे बारा कमचार  आहेत तेथील सात 

कमचार  आजारात आहेत. बाक चे अ धकार  ले हलला काम करतात.  मी ब-याच वेळेला 

सांगीतले क  ते बसून पगार घेतात यांना घर  बसवा व यां या मुलांना कामाला लावावे.       

कोणाला दसत नाह , कोणाला मन याचा आजार सु  झालेला आहे. परमन ट होईपयत चांगले 

होत ेनंतर आजार  पडल.े एक कमचार  याचे दो ह  पाय गेलेले आहेत तो नुसती हजेर  लावतो 

काह  काम करत नाह . असा ब-याचशा भागाम ये आभाव आहे. कमचार  बहु सं येनी आहेत 

परंतु काम होत नाह त. आता आपण ठेकेदार  प दतीने काम करतोत यावर हे सव काम 

चाललेल  आहेत. परंतु परमन ट कमचा-या या ब ल जर चौकशी केल तर काम वेळेवर होत 

नाह त. ठरावीक लोक काम करतात, नाह  असं नाह यं पण काह  लोक नुसती हजेर  लावतात 

आ ण काह ह  काम करत नाह त. आरो य वभागाकडे जातीने ल  घातलेतर चांगले होईल. 

मा या भागाम ये देहू-रोड, कॅ टो मट बोडाचा कचरा  येवून पडतो. तो कचरा कुजून याचा 

दुगधीयु त वास येतो. सुलभाताई उबाळे या यमुनानगरला राहतात यां या पयत हा वास 

जातो. कचरा डेपो या बाजूला से.२२ ची वसाहत आहे या लोकांना राहणे मुि कल झालेले आहे, 

डो याचे आजार फार वाढलेले आहेत. आ ह  दोन तीन सभेम ये बोललेलो आहोत परंतु काह ह  

होत नाह  दुल  झालेल आहे. आ ह  बोलतोय पण काह ह  होत नाह . वषय मांडतो यावर 

कायवाह  होणे आव यक आहे, अशी अपे ा आहे. दुसर  गो ट अशी आहे क , शाळे या 

पा या या टा या आहेत याचे झाकण तुटलेल  आहेत. या पा या या टाक म ये आळया 

होतात. या ठकाणी थाप याचे शतोळे हणून डे युट  इंिजनीअर आहेत ते काह ह  कामाचे 

नाह त. यां याकडे अशी जबाबदार  टाकल  क  कामच होत नाह त. यांना प नास वेळेस 

पा या या टाक चे झाकण लावावेत, चबरवरती झाकण लावावेत हणून सांगीतलेतर  ती लावल  

जात नाह त. सु या संप या आहेत आता शाळा सु  झालेल  आहे. या आळया होतात या 

कशामुळे होतात, या पा यामुळे का आप या दुल ामुळे होतात.  आपण जातीने ल  घातलेतर 

हा ञास होणार नाह , जातीने ल  घालावे व कायवाह  करावी. एखादयावर कारवाई झाल तर 

काम सुधारेल. ीकर परदेशी यांनी कारवाई केल  होती व सुधारणाह  झालेल  होती. 

या यानंतर आजची प रि थती अशी आहे क  कामह  करत नाह त, काम करायला नको. 

धरलंतर चावतयं आ ण सोडलतर पळतयं, अशी दशा महापा लकेची झालेल  आहे. ड यूचा 
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आजार शहराम ये नसून रा याम ये मोठया माणात वाढलेला आहे या यावर ल  पा हजे, 

तर  आपण ल  घालावे. पांढ-या पेशी कमी आहेत, आयु त साहेब, आपण आवाहन करावे क  

र तदान शबीर झाले पा हजेत. ाय हेट हॉि पटलम ये आ वाचे स वा पैसे घेतात ते 

गोरगर बांना परवडत नाह .  तर  आपण आवाहन करावे जय ह द, जय महारा .  

मा.चं कांता सोनकांबळे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव सद य व पञकार बंध.ु 

ड यूचा अतीशय मह वाचा वषय आपण या ठकाणी चचला घेतलेला आहे. मा.आयु तांनी 

या ठकाणी जाह र करायला पा हजे क  आपण काय उपाययोजना केले या आहेत व यानंतर 

आम या सूचना घेत या अस यातर बरे झाले असत.े परंतु नेहमी या थे माणे आ ह  बोलतो 

यानंतर आपण बोलणार आहात यामुळे आम या सुचना वाया जाणार क  काय अस वाटतयं.  

पंपर  चंचवड शहरात मोठमोठे ले स लावलेले आहेत. आपले पंपर  चंचवड शहर हे 

ले सचे शहर आहे असे हणलेतर  वावगे ठरणार नाह . एवढा मोठा सु ंदर ना शक फाटयाचा 

उ डाणपुल केलेला आहे तो या ले समुळे या पुलावर ल लाईट झाकुन गेलेल  आहे. कंवा 

यांना आदेश दया क  ड यू कशामुळे होतो, यावर उपाययोजना काय आहेत हे यांना तेथे 

लावा हणावत हणजे याचा काह तर  लोकांना फायदा होईल. या माण े परदेशी साहेबांनी 

सारथीची जा हरात येक ले सवर केलेल  होती या माणे ड यू कशा प दतीने होतो याची 

तु ह  जा हरात या ले सवर करावी यामुळे लोकांना जा तीत जा त कळेल.  सनेमा 

थएटरम ये जा हरात दयावी, हॉ स† òपवर, फेसबुक, हाईस एसएमएस असतील यासाठ  पैसे 

गेलेतर  चालेल परंतु लोकांपयत हे पोहचवावे व जनजागृ ती करावी. आज बर चशी मा हती 

आ हांला हॉ स† òप व नच कळत.े  या सव गो ट चा पाठपुरावा करावा. गणेश मंडळ आहेत 

यांना सु दा आप या शहरात सामाजीक काम कर याची सवय लावल  पा हज.े या माणे 

आप याकडे जे स नल आहेत या स नलवर सु दा छोटे पञक वाट यासाठ  ठरावीक लोकांना 

कंवा सं थेला सांगावे एक एक जबाबदार  दया. हणजे हा सगळया बाजूने याचा भडीमार 

करा क  ते त डपाठ झाल पा हंज.े  ड यू हा नवीन नाह   क  आजच कंवा याच वष  आलेला 

आहे अस नाह , तो माग या वष  सु दा आलेला होता. राजीव गांधी जीवनदायी योजनेम ये 

याचा अंतभाव करावा. राजीव गांधी जीवनदायी योजनेम ये या अट  आहेत या बीनकामा या 

आहेत. राजीव गांधी जीवनदायी योजना मंजूर केल  परंतु यामधील ब-याचशा गो ट  पेशंटला 

मळत नाह त. साधा एमआरआय सु दा राजीव गांधी योजनेअंतगत काढू शकत नाह त. 

तातडीची बाब हणून हे ज ेसाथीचे आजार आहेत यासंदभात तु ह  मा.मु यमंञी यांना पञ 

ल हा क  संपुण महारा भर ड यून ेथैमान घातलेल आहे या याम ये माणस मृ युमूखी पडतात, 

जगत नाह त यामुळे हा आजार याला याला होईल यां यासाठ  हा आजार संपेपयत  या 

आजाराला राजीव गांधी जीवनदायी योजनेम ये समा व ट करावे. यामुळे माणस जगतील आ ण 

यांचे पैसे खच होणार नाह त, अशी मागणी करावी अशी वनंती आहे. मी वत: ड यूचे पेशंट 
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घेवून वायसीएम म ये गेले होते या ठकाणी † òटेटाईम एका वेळेला सहा ते सात पेशंट खुच वर 

बसून होत,े कोणी खाल  बसले होत े यांना बसता सु दा येत न हत.े यांना वचारलेतर ते 

हणाले आ हांला जागा नाह , कॉट नाह त. डॉ टरांना वचारलतर ते हणाले जागा नाह  

आ ह  तर  काय करणार. तु ह  तातडीचा उपाय हणून भाड देवून दहा गादया आणू शकता, 

एखादया पेशंटची यव था क  शकता, औषध देवू शकता. परंतु या गर ब लोकांनी कुठे 

जायच.े बाहेर ाय हेटम ये ४० ते ५० हजार लागतात. ते हा या पेशंटला तेथे बस याची 

यव था करा ते खाल  फरशीवर बसतात. तर  या ठकाणी अजून एखादा अ धकार  नेमावा                

वायसीएमम ये यांना टमट मळत नाह . मी वत: औंध िज हा णालयात पेशंट 

पाठ वलेत. दुसरा मह वाचा वषय हणजे आरो याशी संबंधीत जेवढे काम असतील ते सव 

काम ठेकेदारांना दे याची प दत माग या अनेक वषापासून सु  आहे ती प ह यांदा बंद करा. 

ह  मुळ क ड या महापा लकेवर आहे ती प ह यांदा बंद करा. ती क ड जोपयत मुळापासून 

उपटून काढत नाह त तोपयत या आरो या या सु वधा आप या शहराम य े यवि थत चालणार 

नाह त. आमची वनंती आहे क  आरो याची ह  ठेकेदार  प दत प ह यांदा बंद करा. आमची 

नगरसेवक हणून जी जबाबदार  आहे, ती आ ह  आम या प दतीने फेस क , स मा. 

नगरसेवकांना वनंती आहे क  आप या वॉडात आप या कोणा कायक याचा, आपला कोणाचा 

या दर यान वाढ दवस असेलतर, यांना ड यू झालेला असेल यांना कवीचे फळ, पपई वगैरे 

ह  फळे भेट दयावीत हणजे यांना मदत के यासारख होईल, ध यवाद.                        
मा.अनंत को-हाळे – मा.महापौर साहेब, आयु त साहेब, अ धकार  वग, पञकार बंध.ु ड यू 

हो याची बर चशी कारणे आहेत परंतु मह वाची आता चचला आलेल  कारण आहेत, यातील 

एक हणज ेपा याचा साठा. आयु त साहेब, मला असं वाटतयं क  आपले नणय लवकर होत 

नाह त.  आपण दोन वेळा पाणी चालू केलेतर लोक पाणी साठवून ठेवणार नाह त.  हा नणय 

लगचे यायला पा हजे होता. दुसर हणजे आताच शडगेताई बोल या जे पेशंट ाय हेट 

हॉि पटलम ये † òडमीट होतात यां या मदतीचा कुठलाह  नणय घेतलेला नाह  तो पण नणय 

लवकर झाला पा हज.े  तीसर  मह वाची गो ट हणजे पेशंट या लेटलेटस ्  कमी होतात ते हा 

लड मळत नाह , कंवा याच ेरेट हाय झालेले असतात. या या  ाय हेट लड बँक आहेत 

यांना तु ह  आदेश दयावेत क  कुठलाह  गर ब ड यूचा पेशंट आलातर याला मोफत दयावे. 

आताच सोनकांबळे ताईनी सांगीतल क  जा हरात केल  पा हजे. नि चतपणे जा हरात केल  

पा हजे व या जा हरातीवर महापा लके या अ धका-याचा नंबर दला पा हज.े  क  जर तु हांला 

काह  अडचण असेल, ाय हेट हॉि पटलम ये बीलाची मागणी होते तर यावेळेस तु ह  या या 

अ धका-याशी संपक साधावा तो अ धकार  तुम या अडचणी सोड वल. याचबरोबर सगळयात 

मह वाची गो ट हणजे गेल  दोन वष मी पाठपुरावा करतो ड यू, मलेर या कंवा कुठलाह  

आजार असेल याची कारण भरपूर आहेत परंतु मा या भागाम ये मी पाठपुरावा करतो, 
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मा या भागाम ये काह  ाय हेट सं थेचे आ ण काह  महापा लकेचे लॉटस आहेत. दोन ते 

तीन ए करच ेकाह  लॉट आहेत, काह  अ या ए कराचे लॉटस आहेत.  या जागेम ये गवत 

वाढलेल आहे, काँ ेस वाढलेले आहे. याम ये साप सु दा आहेत.  ह  साफसफाई कोण करणार. 

महापा लकेचे आर ीत लॉटस ्  आहेत ते ता यात घेतलेले आहेत या ठकाणी सु दा तीच 

प रि थती आहे. या ठकाणी नद  काठचे डास झाडाझुडपात बसतात, आ ण राञी सगळीकडे 

फरतात. हे लॉटस चांग या प दतीने साफ केलेतर हे होणार नाह त. ाय हेट लॉटमालकांना 

दंड आकारावा. या दोन-तीन सुचनांवर लवकरात लवकर कारवाई करावी. 
मा.डॉ.अ नल रॉय – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. स ि थतीत पंपर  

चंचवड महानगरपा लका ह ीत ड यूची साथ चालू आहे.  मागील तीन वषा या मानाने खुप 

जा त माणात पेशंट आहेत. माग या वष  ४५ पेशंट होते तर या वष  आतापयत ३९८ पेशंट 

आढळून आले यात सहाची डेथ झाल  व यातील फ त दोनच ड यूच ेक फम डेथ आहेत.  

आप याकडे स पे टेड सहा डेथ आहेत यापैक  दघीची एक डेथ झालेल  आहे यांची टेट 

ग हमट कडून क फम डेथ झालेल  आहे. दुसर  नेह नगर, पंपर  येथील मुल ची डेथ झालेल  

आहे नरामय हॉि पटलला ह  सु दा डेथ क फम झालेल  आहे. उवर त चार लोकां या डेथ 

आहेत या लोकांच े नगे ट ह रपोट आलेले आहेत. जे डेथ स टफकेट भेटणार यासाठ  

शासनाकडून एक डेथ ऑडीट क मट  असते दर म ह याला यांची मट ंग होते या मट ंगम ये 

या केसेस टडी के या जातात आ ण या डेथ ऑडीट क मट ने क फम के यानंतर या केसेस 

क फम होतात. या क मट ची मट ंग आज पु याम ये चालू आहे. जुन म ह यात या केसेस 

वाढायला लाग या आहेत. जून म ह यात २३ केसेस झा या ते हापासून वैदयक य वभाग 

यां या माफत या काह  उपाययोजना आहेत या केले या आहेत. वैदयक य वभागाच े१२० 

लसीकरण सञ असतात आ ण ४० मोबाईल लसीकरण होत असतात ते लसीकरण सञ दर 

म ह याला असतात आ ण वेगवेगळया ठकाणी असतात जा त क न ते झोपडप ी ऐर याम ये 

असतात  या ठकाणी आम या  कमचा-या माफत जनजागृती कर यात आलेल आहे. या या 

ठकाण या लोकांना काळजी यावी हणून सांग यात आलेले आहे. जे हा एखाद  टे ट 

पॉ झट ह येते ते ाय हेटची व महापा लकेची सु दा ती टे ट आहे या या ठकाणी या 

णा या घर  आमचा एमपीड यू ि हजीट करतो.  याना ड यू टे ट कर याची गरज आहे 

यांना आम याकडे पाठ वले जात.े ड यूची मा हती, यावयाची काळजी यासाठ  चार लाख 

पँपलेट शहरात वाट यात आलेले आहेत. जुलै पासून भागाम ये वाटलेले आहेत याच माणे 

सहाह  भागात वॉल पे ट ंग केलेले आहे, याची याद  मा याकडे फोटोसह आहे. गे या दहा 

दवसापासून आठ र ावर ल भ यामाफत ड यूची मा हती दे यात येत.े आठ दवाखा याम ये 

ड यू तपासणी कट जे असतात ते जुलै पासून उपल ध कर यात आलेले आहेत आ ण ड यू 

टे ट मोफत होते जे बाहेर ८०० ते १००० पये घेतले जातात. दुसर हणजे येथील ाय हेट 
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लाय ोटर ला आवाहन केलेले आहे, यांचे १२०० ते १५०० रेट असतो तो ८०० पये केलेला 

आहे. याच माणे ाय हेट जे हॉि पटल आहेत यां याकडन रोज या रोज आमचे डॉ टर 

जावून रपोट गोळा करतात. ड यूचे कती ण आहेत, कती ण आयसीयू म ये आहेत, 

कती पेशंट सर अस आहेत.  वायसीएमम ये १२५ बेडस हे मेडीसीन वभागाचे होत.े एकूण 

७११ बेडस आहेत यापैक  पुव  १५० केले आता २०८ बेडस मेडीसीनसाठ  ठेवले. आजजर 

प रि थती बघीतल तर आप याकडे वायसीएमम ये ११९ पेशंट आहेत यापैक  ७४ पेशंट 

क फम नाह  पण ड यू स पे टेड आहेत. ाय हेट हॉि पटलला आपण आवाहन केलेल आहे ज े

पेशंट  †òडमीट होतात यां या वनाकारण टे ट घेवू नयेत. तसेच बील ंग करताना कमी बील 

दयाव. बॉ बे यु नसीपल  †ò ट माणे यांचेवर कारवाई कर याचे कुठल ह  ो ह जन नाह . 

आम याकडे लेटलेटसचा कंवा र ताचा तुटवडा नाह . लेटलेटस काढ यासाठ  े श लड 

लागत एकदा लड घेत यानंतर सहा तासा या आत लेटलेटस काढा या लागतात. व 

लेटलेटस तयार के यानंतर या पाच दवसात वापरा या लागतात. बाक  फवारणी, धुर करण 

हे चालू आहे. ाय हेट हॉि पटलला जवळ जवळ २५५ पेशंट ड यूचे स पे टेड  †òडमीट आहेत 

आ ण वायसीएमला १४ पेशंट आहेत यापैक  ५ आयसीयू म ये आहेत व एक सर अस होता 

याची पण आता कंडीशन चांगल  आहे. 

मा.आर.एस.कुमार- मा.महापौर साहेब, आरो य आ ण वैदयक य वभागाम ये बीलकूल 

कोऑड नेशन नाह . वैदयक यकडे गेलोतर ते हणतात आरो याकडे आहे व आरो याकडे गेलोतर 

ते हणतात वैदयक य कडे आहे. या दो ह  डपाटमटम ये बीलकूल को-ऑड नेशन नाह .                

मा. दल प गावडे -  मा.महापौर मॅडम, स मा.सभागृ ह, मा.आयु त साहेब, ड यु या बाबतीत 

आरो य वभागामाफत उपाययोजना के या जातात याब ल मी मा हती देतो. शहरात 

डासो तीचे थानक जी आहेत ती कायम व पी २४८ होते व ता पुरते ३१५ असे एकूण ५६३ 

होते या यापैक  ग पी मासे सोडलेले ठकाण १०५ आहेत. आळीनाशके टाक यात आलेले 

ठकाण ४५८ आहेत. ड यू हो याचे मु य कारण  हणजे घराम ये कंवा प रसराम ये व छ 

पा याचा साठा, ज खालचा े, कुलर, फुलदा या, अनाव यक पडून रा हलेले भंगार सा ह य 

जसे क , डबे, बाट या, नारळा या करंवटया, पा या या उघडया टा या, भंगार मालाची दुकान,े 

बांधकामे सु  असलेल  ठकाण, टायर पं चर दुकान, नकामी टायर या ठकाणी पाणी साठून 

राहते अशा ठकाणी तपासणी कर याचे काम मु यता आरो य वभागा माफत कर यात आलेले 

आहे. हे काम आपण ९ जून पासून सु  केलेले आहे. आतापयत तपासणी कर यात आले या 

घराची सं या ३,१०,१३६ आहे व एकूण घराची सं या ४,५०,००० पयत आहे व डासां या आळया 

आढळून आले या घरांची सं या ५,७२० आहे याचे क  आपण घरोघर  जावून स ह ण केलेले 

आहे व डास आ ण  कंटेनरची सं या ६ हजार ३० आहे. आळीनाशक ऍबेट टाकलेल  भांडी ९७५ 

आहेत. ज या खालचा भाग काढता येत नाह  यात सो यूशन टाकतो. या यानंतर 
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तपासलेल  भंगार मालाची दुकान े११२३ आहेत,  तपासलेल  बांधकामे ४२०, द ता घेणेकामी 

बजावले या नोट सांची सं या १६५ आहे. शासक य शु क २५५ वसूल केले, आ ण वसुल 

कर यात आलेले शासक य शु क १,४०,८००/- या माणे स हचे काम केलेले आहे. 

या ठकाणी कमचार  स ह णाला जातो तो याची मा हती देत असतो क   कशामुळे याचा 

फैलाव होतो याची मा हती सु दा कमचार  देतात. औषध फवारणीसाठ  मनपाचे नयमीत 

कामगार भाग नहाय ११४ आहेत, औ णीक धुर करणासाठ  ३१ कमचार  आहेत व कंटेनर 

स हसाठ  १२२ कमचार  आहेत.  आता १/११/१४ पासून या संदभात मा.आयु त साहेब यांनी 

सभा घेतल  यानंतर ड यूची साथ आटो यात आण यासाठ  जवळपास दु पट कमचा-यांची 

या ठकाणी नेमणूक केलेल  आहे. मा.कुमार साहेबांनी न उपि थत केलेला होता क  

भागातील कमचा-यांना श ण.  मा.आयु तांनी स त सुचना भागाला दले या आहेत. 

भागातील कमचा-यांसाठ  भाग अ धकार , सहा.आरो या धकार  यांनी या ठकाणी श ण 

आयोजीत केलेले आहे. ते अगद  सोप श ण आहे, बाटल म ये पाणी घेतलेतर  यात 

ड यूची आळी आहे का नाह  हे प ट दसून येत.े ते श ण भागामाफत दे यात आलेले 

आहे.  यासाठ  १२२ अ तर त कमचार  नेमलेले आहेत. या शवाय धुर करणा या गाडया दु पट 

कर या या सूचना दले या आहेत. कटकनाशक कामकाजासाठ  ३६ कमचार , मलेर या 

इ सपे टर ४, मुकादम ६, आप याकडे यंञसामु ी उपल ध म ये ेपंप १४६ आहेत, फॉ गंग 

म शन ३० आहेत,   ऍटो र ा ११ लाव यात आले या आहेत. कटकनाशकाचा उपल ध साठा 

आपण  आचारसं हते पुव  क न ठेवलेला होता यामुळे अजून आप याकडे टॉक उपल ध 

आहे. टेमीपॉस आप याकडे उपल ध न हतं परंत ु शासनाकडून जवळपास ४०० ल . उपल ध 

क न घेतलेले आहे. मोठे डास मार यासाठ ची औषध फाय ॉन ९५ आहे, डे टॉन ८८ आहे.  

औ णीक धुर करणासाठ  जे औषध वापरले जाते ते १०५ ल . श लक आहे.  यात ड यूचे पेशंट 

जेथे जेथे आढळतात यासाठ  वैदयक य वभागाचे आ ण आमचे को-ऑड नेशन असत.े 

आजूबाजू या घराम ये ड यू होवू नये हणूनह  औषधाची फवारणी केल  जाते. 

मा. समा सावळे -  मा.महापौर मॅडम, स मा.सभागृ ह. आता डॉ. रॉय यांनी मा हती देतांना 

सांगीतले मागील वषात  फ त ४५ स पे टेड ण आप याकड ेसापडलेले होत.े  यावष  माञ 

३९८ ण आहेत. मगा पासून आ ह  तु हांला सांगतोयेत क  हे कशामुळे घडत.े  आता तु ह  

सांगीतले हणून आमचं बोधन झालं, तुमची र ा फरते या र ावा याचे ऐकू येते का 

नाह  हेच समजत नाह . तु ह  य न करतात, चांगल आहे य न केले पा हजेत  परंतु यो य 

त-हेनी य न झाले पा हजेत.  या र ा या बॅट-या डावून असतात. लोकांपयत याचा आवाज 

जात नाह . शासनाचे डेथ ऑडीट चालू आहे.  परवाची  एक वदयाथ नी वारल  वेता सुनील 

चासकर मी आ द य बला हॉि पटलला गेले होत े यावेळी तीचे रपोट मी वत: पा हले. माझी 

मुलगी सा नका सारंग कामतकेर ह  सु दा या ठकाणी ड यूने †òडमीट होती, आपण एकतर 
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ती आकडेवार  नाकारताय आ ण नागर कांवर जबाबदार  टाकताय. वेता ड यूने गेल  असे 

लह ले असताना सु दा आपण अजूनह  डेथ ऑडीटम ये तीच नाव न दवल क  नाह . परंतु ती 

खेळ या या-बागड या या वयामधील एखाद  वदयाथ नी नघून जाते आ ण या ठकाणी आपण    

उपाययोजना आज करायची का उदया करायची या वचारापयत थांबतो. ३९८ ण स पे टेड 

असतीलतर या सगळया णांना  ऑफ चाजम ये सु वधा उपल ध क न दल  पा हज.े  

आ ह  वारंवार हणालो डोक फोडून सांगतो, दोन टाईम पाणी  करावे. पाणी साठव याचे 

माण वाढ यामुळे ड यूची पैदास वाढलेल  आहे. आता तु ह  पाणी एक टाईम देतात परत 

दुस-या दवशी येणार तोपयत लोकांनी करायच काय ?  घरात लहान मुल असतात, धुणं भांडी 

असतात पाणीतर साठवावच लागत. आज आपण या घरात ड यूचा स पे टेड ण आढळतो 

यांना दंड मारतो, तो मारला पा हजे परंतु आपण सु दा या ठकाणी प ट यूलर असले 

पा हज.े एक कडे सु वधा कमी कराय या आ ण दुसर कडे समोर याला धारेवर धरायच ेयो य 

नाह . अजून कती लोकांची मर याची वाट बघणार आहात. वायसीएम म ये डॉ टरांचा वणवा, 

तुटवडा आहे. तेथे आहे या णाम ये वेगवेगळया कारचे आजार आहेत. मी आहे या 

डॉ टरांना दोष देणार नाह , एका डॉ टरांनी कती पेशंट बघायचे याला सु दा मयादा पा हजे. 

या ठकाणी ाय हेट हॉि पटलस आहेत यांना परवाने दे याचे काम आपण करतो. मग 

परवाने दे याचे काम थांबवा. आ ह  काह च क  शकत नाह त. शासनावर ढकलणार असूतर 

असं चालणार नाह . एक-एक णांचे बील पा हलेतर सवसामा य माणूस हणेल मी मरण 

प कारतो परंतु पैसे भ  शकत नाह अशी प रि थती आहे. एक कडे झोपडप ीम ये अ व छता 

असते हणून ब बाब ब केल  जात.े आज चांग यात या चांग या घरातले ण              

३५ ण ड यू या आजारान ेस पे टेड आहेत. फ त झोपडप ीतलेच नाह त. मा या वॉडात १९ 

ण स पे टेड आहेत. इं ायणीनगरमधील भागाम ये सु दा णांची सं या कमी नाह . याच 

कारण पाणी साठवणे हे असेलतर आपण पाणीपुरवठा सुरळीत करावा. स पे टेड णांसाठ  

काह तर  उपाययोजना केल  पा हज.े आपण दवाखा याम ये आपल  टे ट मोफत देतो. मोफत 

कोणाला करतो आपण यांचे एलो रेशन काड आहे यांनाच मोफत करतो. ड यूची माग या 

वष  आपण पुव तयार  केल  होती याम ये आपण पेशल वॉड तयार केले होत.े वाईन ्  

यूचा सु दा पेशल वॉड केलेला होता. यावष  या टेजला जा याची णांची सं या  

वाढलेल  आहे यामुळे आपण यांची लवकरात लवकर काळजी यावी. जे ण ाय हेट 

णालयात †òडमीट आहेत यांचा २५-५० हजार भर या शवाय पुढचा वलाज होत नाह .    

पैसे उभे कर यासाठ  लोकां या दारोदार नातेवाईक फरतात. आप याला महानगरपा लका 

हणून सं था हणून या संदभात काय काळजी घेता येईल ती यावी. याचबरोबर ड यू न 

हो याक रता  चार, सार आप याला करायचा असेलतर तर नगरसेवक हणून मी प हल 

माझ नाव न दवत.े जी काह  दोन-चार लोक आहेत ते तु ह  मा या बरोबर दया हणजे 
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आ ह  आम या वॉडात तुम या कमचा-या बरोबर पेशल काय करतोत. एखादयाचा जीव 

वाचवू शकलोतर अ यंत अभीमान वाटतो चांगल वाटत. सगळया नगरसेवकां या वॉडात                

असा उप म आपण राबवावा आ ण  याम ये लोकांना सहभागी क न या, ध यवाद.                       

मा.अ नता तापक र -  मा.महापौर, मा.आयु त, सभागृ ह. आताच खुलासा केला क  वॉडात 

र ा फरतात, पँपलेट वाटल े परंतु आम या वॉडात र ा फरलेल  दसल  नाह , आवाज 

ऐकलेला नाह . याकडे गांभीयाने ल  दयाव. आम याच घरात पुत याला ड यू झालेला होता, 

बला हॉि पटलम ये आयसीयूम ये होता एक लाख बील आल. वॉडात र ा  फरत नाह , 

पँपलेट वाटलेले नाह . लोकांपयत जनजागृती कशी होणार हे लोकाना कसं कळणार. हे 

लोकांपयत पोहचलेलच नाह . याची न द यावी.    

मा.शमीम पठाण -  मा.महापौर, मा.आयु त, स मा.सभागृ ह. आताच डॉ. रॉय यांनी सांगीतले 

क  सहा ड यूचे पेशंट आहेत आ ण यातून दोन डेथ झालेले आहेत. आयु त साहेबांना सांगते 

क , मी ड यू त वॉडाची नगरसेवीका आहे. शासन झोपलेले आहे का, क  यांनी आठ 

दवसानी, म ह यानी सांगावे ड यू नाह  हणून. सगळया लोकांची झोप उडत.े अशी कोणती 

चाचणी आहे क  ती पंधरा दवसानी, एक म ह यानी येते आ ण तीह  नाह  हणून येत.े 

मा या वॉडात दोन पेशंट ड यूने गेलेले आहेत. यावेळेस यि त जाते यावेळेस अंगावर शहारे 

येतात. आजूबाजू या लोकां या काय भावना असतात या आ ह येथे श दात नाह  वणन क   

शकत. डॉ.रॉय ड यू नाह  हणाले. तु ह  शेवट या घर  पञ लहू न सांगीतले का, क  ड यू 

नाह  हणून. कंवा मला तर  एखादा फोन क न कळवल का क  यांना ड यू नाह  हणून 

असा अहवाल आलेला आहे. मी लोकांना सांगीतल असत यांची भीती कमी झाल  असती.  

महापा लके या कारभारामुळे होत असं नाह  हे आ हांलाह  मा हती आहे. येकांनी आपआपल 

जस ंमा.पंत धानानी हातात खराटा घेतला, येकांनी या योजनकेडे ल  दयायला पा हज.े  

येकांनी ह  गो ट गांभीयाने घेतल  पा हज.े आप या प रसराची व छता केल  पा हजे.  

आप या घराची व छता केल तर ते होणार आहे. काह तर  याला अपवाद आहे तो क  शकत 

नाह . दरवष  ड यू होतो माग या वष  चार ते पाच लाख पञक वाटले असतील ते मा याकडे 

अजून आहेत ते या वष  वाटलेले आहेत. बर च उरलेल  होती यापैक  काह  दलेल  आहेत 

कारण आ ह  झोपडप ीत दलेल  न हती.  या वष  कुठलेह  पञक आलेले नाह . मी तु हांला 

दोष देत नाह .  ड यू झा यानंतरची जबाबदार  आप या वैदयक य वभागाची आहे. यामुळे 

ड यू होतो याला तु ह  दोषी नाह त आ ह  दोषी आहोत आ ण आरो य वभाग काह  अंशी 

दोषी आहे.  या ठकाणी पे ट ंग केले हणाले परंतु तसे काह ह  दसले नाह.  महापा लकेचे 

ले स कुठेह  दसले नाह त. ठेकेदारांना दले या जागा आहेत या ठकाणी यांना सांगावे ते 

ले स आठ दवस जर  यांनी ठेवलेतर बराचसा चार होईल. र ा वषयी सांगीतले यांची 

बॅटर  डावून होत.े  र ा लाव या परंतु या चालतात का नाह  हे बघ याचे काम कोणाकडे 
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आहे. वैदयक य वभागाकडे का आरो य वभागाकडे आहे. आरो य वभागाकडून तु हांला 

आकडेवार  अ यंत चांगल  आ ण चोखपणे मळेल. परंतु ते काम होते का नाह  हे य ात 

बघ या या बाबतीत ब ब आहे. धुर करणासाठ  ी ि हलर टे पो केलेले आहेत  ते दु पट केलेले 

आहेत परंतु जे ी ि हलर टे पो आहेत यांच ेबील दले का ?  दोन म हने झाले बीलच 

दलेले  नाह .  ब भागातील अ धकार  यास जबाबदार आहेत. पे ोलचा खच सु दा दलेला 

नाह . कशाला त े टे पो फरत.े  या ठकाणचे एसआय ज ेआहेत ते चांगले आहेत यांना 

के हाह  अ याराञी फोन केलातर ते हजर असतात.  टे पोच नाह , यांनी टुि हलरवर हॅ डपंप 

घेवून हे लोक पाठ वलेले आहेत हे आरो य वभागाला दसत नाह  का. आपण जे औषध 

वापरतो ते बरेचशे औषध सांगीतलेले आहेत. कालच मुंबईचे डॉ. गु ता आ ण पु यातील 

डॉ.परदेशी या दोघां या मुलाखती झा या यात यांनी सांगीतले आता आपण पारंपार क औषध 

वापरतो याला ते डास दाद देत नाह त यामुळे यापे ा पावरफुल अशी औषध आपण वापरले 

पा हज.े लाय-१ हे औषध कामातून गेलेले आहे काहह  प रणाम होत नाह  आ ण जी कॉ टेट  

मळायला पा हजेत ती मळत नाह . फ त पा यातच डासांची उ प ती होते असे नाह .  ती 

अडचणी या जागेत, काह  झुडप वाढलेल  आहेत या ठकाणी सु दा ती होत असत.े  माग या 

सहा म ह या पासून आप याकडे तणनाशक फवारायचे आ ण ऊन पडल क  ते संपुण गवत 

जळून जायच,े झुडप सु दा जळून जायच.े सहा म हने झाले या तणनाशकाचा प ता नाह . 

लोकांची काम कशी करायची ? लोक वाढवून उपयोग काय ? तु ह  लोक वाढवताय, तु ह  

मट ंग घेता पाच-पाच, सहा-सहा तास, नऊ-नऊ दहा-दहा वाजेपयत मट ंग घेता आ ण तुम या 

समोर पेपर येतात, या यावर सव आकडे येतात.  तु हांला वाटतय आपण मट ंग घेतल  ती 

बरंच झाल आप या ल ात तर  आल क  काम काय काय चालतय  परंतु काम झरो आहे. 

कारण मधल  जी फळी आहे ती कामच करत नाह  यामुळे लोकांपयत ते कामच पोहचत 

नाह .  काम होतात का नाह  त ेतु ह  या ठकाणी आव यक आहे या ठकाणी  पाहायला 

पा हज.े सव नागर कांनाह  आवाहन करायच आहे आ ण सव स मा.सद यांनाह  आवाहन 

करायचे आहे क  काह  काह  ठकाणी कमचार  जातात या ठकाणी लोक हणतात आम या 

घरात यायचे नाह , आम या घरात अजीबात चेक करायचे नाह . परंतु तु या घरात असलेला 

डास तुला जर  चावला नाह तर  तो आजुबाजू या नागर कांना सु दा चावू शकतो. आ ण हणून 

आपण सवानी सहकाय केले पा हज े येकांनी ह  बाब आपण आप या लोकां या नजरेला 

आणून दल तर बरे होईल.  मा या वॉडाम ये झोपडप ीम ये ड यू होत नाह  असे सांगत होतो 

परंत ु मोरयानगरम ये तीन पेशंट आढळून आलेले आहेत या ठकाणी भंगारा या दुकानां या 

आसपास ड यूचे पेशंट आढळून आल ेआहेत हे ल ात याव.  उ च ू व तीम ये बरेचसे पेशंट 

आढळून आले. एसकेएफ कॉलनीम ये तीन पेशंट आढळून आले.  प ह या टे टम ये लेटलेटस ्  

कमी होतात असे सांगीतले आहे. ड यूम ये फ त तापच येतो असे नाह . परवा यांनी असं 
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सांगीतल क  यांचे हातपाय दखुू लागले, पोट दुखू लागले, स द-पडस झालेले असेल यांनी 

सु दा ड यूची टे ट क न यावी. लूज मोशन झालेतर  ड यूचा ादुभाव असू शकतो असंह  

यांनी यावेळेस सांगीतलेले आहे हणज ेड यूचे जे जंतू आहेत ते आता वेगवेगळया प दतीने 

आपला भाव दाखवू लागलेले आहेत. या ट ने जनजागृती करावी. शासनाने ती केलेल  

असेल परंतु परत एकदा सांगते क शेवट या माणसापयत ते य न गेलेले नाह त. आयु त 

साहेब तु ह  मा या वॉडात आलात आ ण चौका मधुन परत गेलात. तु हांला थोडस फरवून 

दाख वल असतं, हणजे आपले लोक कती काम करतायेत त,े क  तु हांला फ त आकडेवार  

दाखवतात हे कळल असतं. पु हा एकदा सव स मा.सद यांना, पंपर  चंचवड या नागर कांना 

आवाहन करते हा आपण नमाण केलेला रोग आहे. झोपडप ीतच नाह तर उ च ू असतात 

तेथेह  व छ पा याम ये होणारा हा डास आपण तयार करतो, आप या मुळे तयार होतो 

यामुळे सवानी याची काळजी घेणे अ यंत आव यक आहे एवढेच सांगत.े               

मा. शांत शतोळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. खरेतर बराचसा वेळ 

झालेला आहे. आप याच महापा लकेत नाह तर रा या या ब-याचशा महापा लकेत ड यूने थैमान 

घातलेले आहे  आ ण भीतीचे वातावरण या या शहराम ये नाह तर रा यातच तयार झालेले 

आहे याची चचा झालेल  आहे. खरंतर मला सचूवावस वाटतय क  कती लोकांना झाला, कती 

गेले याबाबतीत आ हांला मा हती घे यात इ े ट नाह  परंतु ती मा हती दे याची वेळच येवू 

नये अशी शासक य यव था तूम याकडे असावी आस आमच मत आहे. तु ह  बॅनर लावा, 

जा हराती लावा, र ा फरवा. जा हरात करायला काह  आपल स द च काम नाह . पण 

आप या शहराम ये या नागर काम ये तेवढ  जागृकता आपण का क  शकत नाह त.            

आपण याबाबत जनजागृ ती का क  शकत नाह त.  झोपडप ीमधून याची जनजागृ ती करावी 

लागत नाह . केवळ ग ल छ व या आहेत तेथेच करावी लागती का? अजीबात नाह .   

ड यूचा ादुभाव चांग या ठकाणाहू नच होतो या ठकाणी व छ पाणी आहे या ठकाणी पाणी   

बदलले जात नाह  अशाच ठकाणी या डासांची आळी तयार होत ेआ ण तेथून हा रोग तयार 

होतो. हणजे याचा अथ काय, जे सु श ीत नागर क आहे या नागर कांना तो मॅसेज दयायला 

आपण कमी पडतो हे माञ शंभर ट के बरोबर आहे. ठरावीक तापमान मळा यानंतरच हा 

ड यूचा डास तयार होतो.  पण याला पोषक तापमान मळा यामुळे आप या शहरात या 

ड यूच माण जरा जा त आहे. आपण तापमानतर बदलू शकत नाह त परंतू या ठकाणी 

डासो प ती होते ती आपण शंभर ट के कमी क  शकतो. या यावर चांगल नयंञण 

आप याला मळवता येवू शकत असं मला वाटत. डॉ.रॉय यांनी मा हती दल  आहे.   

पॉ झ ट ह नगे ट ह कोण आहे कोण नाह  परंतु आ हांला शासनाकडे हे रपोट  पाठ व याची 

वेळच यायला नाह  पा हज,े हे कशासाठ ? का? आपल  महानगरपा लका शासनाला ब-याच 

गो ट ला बंधनकारक आहे. अमुक मा हती दया, तमुक मा हती दया. पण आप या शहराम ये 
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अशा गो ट  झा या पा हजेत क  आपण साथी या रोगांना, केवळ ड यू हाच एक वषय नाह       

आता भारत व छ अ भयान सु  झालेले आहे. अनेक लोकांम ये जागृकता झालेल  आहे. 

याचा अथ काय क  तु ह  फ त खुले मैदान, गटार साफ करावे एवढेच नाह . प ह यांदा याची 

सुरवात आपण आप या घरापासून केल  पा हजे. याची जनजागृती केल  पा हज.े आ हांला एक 

ल ात येत क  कुठ याह  प रि थतीत अशा वेळी महापा लका जबाबदार नाह  परंतु यावर 

तु ह  कं ोल मळ वले नाह तर याला माञ शंभर ट के महानगरपा लका जबाबदार आहे. 

सकाळचच उदाहरण मी तु हांला सांगतो मी आम या प रसरातील एका सवसामा य 

नागर कां या  पा या या कने शनसाठ  मी फोन केलातर मीटर नर क यांनी सांगीतले माझी 

ड यू या स ह णासाठ   नेमणुक झालेल  आहे. तसचजर पा हलतर दो ह  अ याव यक सेवा 

आहेत. आरो य वभागाच काम ती सु दा अ याव यक सेवा आहे. पाणीपुरवठयाम ये काह  

अडचणी आ यातर ती सु दा अ याव यक सेवा आहे. पाणीपुरवठया या मीटर नर कास 

तु ह  ड यू या कामावर नेमणूक केल  का तर याला सगळी घर मा हती असतात, ग या 

मा हती असतात, माणस ओळखत असतात हणून याची नेमणूक केल . परंतु हे कुठेना 

कुठेतर  अशा कारे करण मला यो य वाटत नाह . पाणीपुरवठा वभागातील कमचा-यांना 

लोकां या घरात जावून डगीची आळी तपासायला लावणार. या याम ये सामाजीक सं थेचा 

सहभाग वाढवा. आताच सीमाताईनी सांगीतल आहे क  जर या या या या भागात  

आ हांला सु दा जबाबदार  दल तर या यावर नयंञण करायला सोप जाईल यात काह  शंका 

नाह . आ ह  सु दा आमचे कायकत घेवून जस नवडणूक ला फरतो तसे आताह  फ .  

लोकां या जीवाची काळजी यावी. या याम ये ाद ुभाव झालातर लहान लहान मुलांना जा तीत 

जा त धोका संभवतो. आपल  तीकार श ती जा त असत.े  आप याला कदा चत या 

रोगापासून संर ण मळू शकतं. परंतु लहान मुल आ ण वयोवृ द माणस असलेतर यांना जीव 

गमाव या शवाय ग यंतर नाह .  आ ण हे होत असताना ब-याच गो ट  आहेत, खाजगी 

णालयांनी यांचे दर वाढ वले आहेत यां यावर नयंञण आणावे ते माञ शंभर ट के 

आप या हाताम ये आहे. बुधराणी सारखे हॉि पटल आहे या ठकाणी सु दा लोक ड यूमुळे 

मृ यूमुखी झालेले आहेत. ह  यां यासाठ  लाजीरवाणी गो ट आहे. पण आप या येथील जे जे 

मोठे हॉि पटल आहेत यांना सवाना जबाबदार  दल  पा हजे क  तुमची पेशाल ट  हणून 

आप या शहरातून या ड यू या बाबतीत एक सु दा घटना घडल  नाह  पा हजे. एका बाजूला 

आम या थायी स मतीने ठराव करायचा क  यांची सव फ र  करा आ ण दुस-या बाजूला 

यांनी लोकांना लुटतच राहायच ंहा शंभर ट के वरोधाभास आहे. यांना चांग या सेवा पा हजे 

आपण हॉि पटल वे ट जाळतो, यांच मटेर अल आपण गोळा करतो परंतु ती आरो याला 

धोकादायक गो ट आहे हणून करतो. परंतु यांच सु दा कत य आहे क  आप या शहरातील 

नागर कांना चांगल  सेवा दे याची. यांनी जर महानगरपा लकेकडे माग या के यातर यांनीह  
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सेवा दल  पा हजे. यां यावर जी बंधन घालायची ती घालावीत. एवढ  कोटयावधी पयाचे 

हॉि पटल आप या येथ े उभे करायच,े एकतर  हॉि पटल दहा बेड या आतमधील आहे का? 

सगळे हॉि पटल १०० बेड या पुढचे आहेत. डी.वाय.पाट ल हॉि पटल, आपल वायसीएम 

हॉि पटल, बला हॉि पटल, नरामय हॉि पटल, एकह  हॉि पटल १०० बेड या खालचे नाह . 

याचा अथ काय, या या ठकाणी चांगल  सु वधा आहे या ठकाणीच मृ यू झालेला आहे. हे 

रेकॉडवर आहे. एखादा गर ब डॉ टर असेलना, तो चांगला उपचार करतो. आताच सोनकांबळे 

ताईनी सांगीतले क  कवीच फळ खा ल क  लेटलेटस वाढतात, पपई खाल यानी लेटलेटस 

वाढतात. हे सगळयांना मा हती झालेल आहे. परंतु याची तर  उपल धता आ ह  क  शकतो 

परंतु गर ब माणूस काय कर ल. बला हॉि पटलम ये ब क ट सु दा वर नेऊ दले जात नाह , 

कदा चत यांचे नयम असतील. आप याला या णालयावर व डॉ टरांवर बंधन ठेवले 

पा हजेत. कमान संसगज य रोगावरतर .  येक ठकाणी राजीव गांधी जीवनदायी योजना 

लागू होत नाह . हे आ हांलाह  कळतं परंतु जसं आ ह  सांगीतल, सोनकांबळे ताईनी सांगीतल 

ठरावीक कालावधी पुव  केवळ या रोगासाठ  जर तूम याकडे ण येत असेलतर 

क शासनाकडून या योजनेम ये थोडासा बदल केला पा हज.े आप यासार या शासक य सं था 

असतील, महानगरपा लका असेल, महारा  शासन असेल यांनी क शासनाला कळवल पा हजे. 

क  अशा कारचे साथीचे रोग जर शहरात आलेतर या साथी या रोगांना या योजनेम ये 

समा व ट क न यावे. हा रोग काह  कोणाची आथ क प रि थती बघुन होत नाह . ऋषी 

कपूरला सु दा ड यू झालेला आहे. तो कोणालाह  होवू शकतो. यामुळे या योजनेचा समावेश 

आथ क टया सवानाच हावा आ ण राजीव गांधी जीवनदायी योजनेमधून याचा लाभ मळावा 

व यामधून पेशंटचे उपचार केले जावेत. अशा कारची सव मागणी शासनाला, क शासनाला 

करावी अशी मी वनंती करतो. या या सूचना कर यासार या आहेत या सव अंमलात 

आण याचा य न करावा. आपण केवळ उ तर दे यासाठ  बांधील नाह तर य  कारवाई 

कर यासाठ  बांधील आहोत, आ ह  सु दा याम ये एक व व त हणून तूम या बरोबर 

राहणार आहेत. आ हांला सहभागी क न यावे. एवढच मी तु हांला या न म ताने सांगतो 

आ ण थांबतो.                           

मा.राज  काटे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सभागृ ह. गे या दोन तासापासून आपण 

सवजण अ यंत मह वा या वषयावर या ठकाणी चचा करतो, अनेक उपाययोजना सांगीतले या 

आहेत. आता सांगीतले आहे क  या यावर  १५० ते २०० कमचार  नेमलेल ेआहेत. आप याला 

खरोखरच असे वाटते क , २० लाख लोकांचा प रसर आहे, एवढया लोकांचे कं ोल होणार का ? 

या लोकांचेह  सहकाय पा हजे. चार लाख पँपलेट छापले आहेत ते खरोखरच वाटले गेले का ?  

खरोखरच ह  रोगराई थांब व याची आपल  ई छा आहे का ? सहा म ह यात पा हलेले आहे क  

लोकसभा, वधानसभे या नवडणूका कशा कारे लाव या गे या यात कती भावीपणे सार 
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मा यमाचा वापर केला गेला. कती लोकां या घरोघर  प  पोहचला गेला, हे मी सांगायला 

नको कारण आपण सवानी डोळयानी पा हल आहे. या उपाययोजना आपण चांग या कामासाठ  

पण क  शकतो नां.  पँपलेट येक घराम ये जाणार का? सव पे ोल  पंपावर  हजारो लोक 

येत असतात यां याशी संपक साधावा या ठकाणी बॅनर लावावेत, होड ज लावावेत. यामुळे 

लोकांम ये बोधन होईल.  हे २० लाख लोकांपयत पोहचवायचे असेलतर ट ह , रेडीओ हे 

मा यम चांगले आहे. वतमानपञामधुन आपण जाह र कटन दलेले आहे का ? या रोगावर 

आपण एवढा अवाढ य खच करतो याचा पुढचा खच वाढ व यापे ा सदर प रसरातील 

मा यमावर खच केला असतातर बरे झाले असत.े सु श ीत लोकांना सु दा हा आजार कशामुळे 

होतो हे मा हत नाह . चांग या कारची जा हरात या ठकाणी करावी. लोकां या जीवनाशी 

खेळणारा हा रोग आहे. ह  सं था लोकां यासाठ च केलेल  आहे यामुळे लोकांपयत 

पोहच व यासाठ   हे केलेतर चांगले होईल.  यामुळे लोकाना चांगल ान मळेल व यांच 

अ ान दुर होईल व यामुळे सव समाजाच सहकाय आप याला या ठकाणी मळेल, ध यवाद.   

मा.सुमन नेटके – मा.महापौर साहेब,  आपण ब-याचवेळ ड यूब ल चचा करतो पण मला एकच 

सांगायच आहे क  ड यूचे जे ण आहेत यासाठ  सरकार दवाखाना नाह ,  . .१८ माझा 

वॉड आहे या ठकाणी सरकार  दवाखाना अजीबात नाह . जे काह  ण आहेत त े ाय हेट 

दवाखा याम ये †òडमीट  होतात. यांची प रि थती नसताना यांना †òडमीट  हावे लागत.े  

तीकडून नगडीला यायच तेथून संततुकारामनगरला व तेथून र ा क न वायसीएमला जायच 

एवढ कर यासाठ  १०० ते १५० पये खच होतो.  हा खच खाजगी दवाखा याम ये केलातर 

लवकरात लवकर बरे होईल अशी लोकांची भावना नमाण झालेल  आहे. अशा ठकाणी मी 

एकच आप याला सूचना क  इि छते क ,  मोबाईल हॅन चालू केल क  यांची प रि थती 

बलकूल सरकार  दवाखा याम ये जा याची नाह  व इत या लांब येणे जाणे कर याची पण 

नाह  या ठकाणी आपण मोबाईल हॅन चालू क न णांची तपासणी करावी अशी वनंती 

करत.े 

मा.अजीत ग हाणे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा. सभागृ ह आ ण पञकार 

मञ. या ठकाणी आपण सगळयानाच ड यू या मह वा या वषयावर बोल याची संधी  दल  

याब ल मी आपला मन:पुवक आभार आहे. पंपर  चंचवड शहरात हा रोग खुप मोठया 

माणात पसरलेला आहे.  अनेकवेळा यासंदभात आ ह  सूचना केले या आहेत. आता जी 

आकडेवार  डॉ.रॉय यांनी सांगीतल  कंवा गावडे साहेबांनी काय काय उपाययोजना के या हे 

सांगीतले. आकडेवार वरती आमचा कोणाचा व वास नाह  कारण पठाणताईनी सांगीतले यां या 

वॉडात दोन पेशंट गेलेले आहेत. आकडेवार चा खेळ करत बस यापे ा आप या शहरातील ड यू 

ह पार करायचा असेलतर आप याला या याकडे खुप गांभीयाने पहावे लागेल. आपण या 

प दतीने हे काम केलतर मला वाटत नाह  हा ड यू आप या येथून जाईल.  माग या दोन-चार 
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वषात आपण पा हलेतर या या तुलनेम ये यावष  खुप मोठया माणात ड यूचे पेशंट 

आप याला आढळून आलेले आहेत. आ ण हे कशामुळे घडलेल आहे, हे कारण आम या म हला 

भ गनी, नगरसेवकांनी सु दा सांगीतल आहे क  आपण एक टाईम पाणी केलेले आहे यामुळे 

लोकांची पाणी साठव याची वृ ती. चांग या पा यात ड यू होतो यामुळे हा वाढलेला आहे ती 

सु दा एक श यता नाकारता येत नाह . आपण जे लोक नेमलेले आहेत, एवढया कमी 

लोकांम ये एवढया मोठया लोकसं येला आपण पुरवू शकत नाह त.  याम ये आप याला काय 

कराव लागेल, सोशल मडीयाचा वापर शंभर ट के करायला पा हज ेहोता, तसेच याम ये या 

सव लोकांना सहभागी क न यायला पा हजे होत.े  आप या पंपर  चंचवड शहराम ये अनेक 

संघटना काम करतात, अनेक मंडळ काम करतात, म हला बचत गट आहेत या सगळयांची 

मट ंग आपण यायला पा हजे होती. आप या येथील म हला बाल क याण वभागा या 

मा यमातनू जर बचत गटाना बोलवल असतंतर न क च म हलांनी या याम ये सहभाग 

घेतला असता. आता एका भागात १ ते ४  कमचार  काम करतात हे कस श य आहे.  या 

संपुण भागामधील लोकांपयत ते पोहचवू शकत नाह त व हे बलकूल श य नाह . आपण 

सांगीतल, कागदावर जर  आकडे दसत असलेतर  हे काम झाल नाह . चार लाख पँपलेट छापले 

कोणा या वॉडात गेले, मा या वॉडात एकह  दसले नाह . र ा कुठेह  फरल  नाह . यामुळे हे 

सगळ कागदावर आहे.  मुळात आपण अशी भू मका घेतल  पा हजे क  पंपर  चंचवड शहर हे 

महारा ातील, देशातील  एक आदश शहर आहे. या शहरात सगळयात जा त व चांगल 

ड यू या संदभात जनजा ण झाल आ ण भ व यकाळाम ये पंपर  चंचवड शहराच नाव घेतल 

पा हज.े पंपर  चंचवड शहरात ड यू होत नाह  कारण तेथील लोक खुप चांग या प दतीन 

ड यू या संदभात उपाययोजना करतात आ ण शासनाने चांगले काम केले अशा कारची 

शाबासक  मळाल  पा हज.े आ ण अशा कारच उ ट ठेवून शासनाने काम केल पा हंजे. 

या याम ये आ ह  सु दा नगरसेवक हणून न क च सहभागी हायला तयार आहोत.  या 

सगळया शहरा या लोकसं येची जी काह  भौगोल कता आहे ती पा हल तर अ यंत कमी 

माणात जा हरातबाजी आप याकडे झालेल  आहे. सोशल मडीया या मा यमातून लोकसभा, 

वधानसभे या नवडणूकाम ये आपण पा हल, कशा प दतीने सगळ घडलेल आहे.         

या प दतीने आपण जर या ड यू या संदभात उपाययोजना आख या अस यातर आप याला 

खुप चांगले रझ ट यात मळाले असत.े अजूनह  वेळ गेलेल  नाह . आ हांलाह  कळतं क  थंडी 

आल  क  आपोआप ड यू जातो पण आपण पुढ या वष साठ  आता तयार रा हल पा हजते 

आ ण यासाठ  आपण उपाययोजना आख या पा हजेत.  सगळे कमचार  तु ह  नेमले ते सगळे 

काम करणार नाह त. कागदावर काम करतात परंतु य  जागेवर काम करत नाह त यामुळे 

आप याला खुप बारकाईने या वषयाम ये ल  घालावे लागेल आ ण सगळया लोकांना 

या याम ये सहभागी कराव लागेल तरच हा न मटेल. नुसत आपण आता पुरत बघु 
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नकातर पुढ या पाच दहा वषात आप या पंपर  चंचवड शहराम ये  ड यूचा पेशंट होणार नाह  

याची काळजी घेतल  पा हज.े या या घरात मृ यू होतो या घरात याच गांभीय या कुटंूबाला 

मा हत असत यामुळे ह  अ यंत दुदवी बाब आहे. काह  कुटंूबाची आथ क प रि थती इतक  

हालाखीची असते क  ते दवाखा याचा खच पे क  शकत नाह त हणून अनेकांनी सूचना 

केले या आहेत क  ड यू या पेशंटला आथ क मदत केल  पा हज.े यां याकडे पैसे आहेत 

यांना मदत क  नका परंतु जी गर ब कुटंूब आहेत या लोकांची प रि थती नाह  यां यासाठ  

१०० ट के पंपर  चंचवड महापा लकेनी आथ क मदत केल  पा हज,े यांचा मोफत उपचार 

केला पा हज ेआ ण आप या वायसीएमम ये आ ण महानगरपा लके या  दवाखा याम ये या 

लोकांचा उपचार झाला पा हजे.  डॉ. रॉय यांना आ ह  फोन करतो आम या वॉडातील पेशंट 

आहे, गर ब आहे याला जागा नाह  वायसीएमम ये, ते सु दा या पेशंटला जागा नमाण 

क न दे याचा य न करतात परंतु ती यंञणा कमी पडते. तर  गर ब पेशंटला 

महानगरपा लके या वतीने आथ क मदत झाल  पा हजे अशा सूचना महापौर मॅडम आपण 

शासनाला दया यात  आ ण नागर कां या ट ने चांगला नणय यावा अशा कारची अपे ा 

य त क न थांबतो.                           

मा. वाती साने – मा.महापौर साहेब, सव नगरसद य, अ धकार  वग व पञकार. आयु त साहेब 

आपणह  ती बातमी वाचल  असेल क  चखल  म ये सवात जा त ड यूचे ण.               

हे खरे आहे, याच कारण असं आहे क , पाणी साठव यामुळे ड यू होतो. आम याकड ेपाणी 

आज आलतर उदया येत का नाह  तशी प रि थती आहे एक  दवसाआड पाणी येत.े  

येका या घरोघर  म सापडतात या म म ये चार घर सोडल  क  पाच या घरा या 

मम ये आळया सापडतात परंतु पाणी चार ते आठ दवस येत नसेलतर ते पाणी ओतून 

दयायला लोक तयार नसतात कारण आम याकडे पाणी टाईम लमीटेड म ये येत,े ऐर यावाईज 

पाणी येत.े  आम याकडे कामगार वग आहे यामुळे  आज पाणी भ न ठेवलेतर तेच पाणी 

उदयापयत पुरवाव लागत. या ठकाणी औषध फवारणी झाल  या ठकाणी  म छराचा पुणपणे 

नायनाट होत नाह  व थोडया फार माणात सु दा नायनाट होत नाह .  औषध कमी असते 

आ ण पाणी जा त असत.े यांना पण लमीटेशन आहे परंतु या याब ल आपण वचार केला 

पा हज.े औषध पॉवरफुल वापरले पा हजे.  फ भागाम ये ड यू या औषध फवारणीची गाडी  

फरते याचे टडर संपल,े हे या या अगोदरच अ धका-यांना समजायला नको का? याच टडर 

कती दवसाच आहे कती नाह , याच योजन अगोदरच करायला पा हज.े एक मह याच 

टडर आहे अस सांगीतल जात मग आ ह  काय उ तर दयायच. लोक आ हांला फोन करतात 

येथे धुराची गाडी बोलवावी हणून. औषध फवारणीची धुराची गाडी येत नाह . आप याकडे 

धुराची गाडी आहे का नाह  हे बघ याची अ धका-याची जबाबदार  आहे. याची तयार  अगोदरच 

केल  पा हज.े सवानी सांगीतले आम या भागाम ये पँपलेट वाटले नाह  हणून परंतु आम या         
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भागाम ये पँपलेट वाटलेले आहेत आ ह  ड यू अ भयान राब वलेले आहेत. परंतु 

या यानंतरह  काह  फायदा नाह . या यानंतर  आठ दवसात बातमी आल  क  चखल म ये 

सवात जा त ड यूची लागण आहे. 

मा.संजय काटे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सभागृ ह. आता ड यू बाबतीत चचा 

चालू आहे.  तद नी उपाययोजना करणे आव यक आहे आ ण आपण ती करणार याब ल 

शंका नाह .  शहरात ड यू आहे आ ण मा या वॉडात मलेर याची साथ चालू आहे. व छ 

पा यात लोकांना ड यू होतो पण मा या भागाम ये घाण पा यान मलेर याच माण वाढलेल 

आहे. याला कारणह  तसच आहे क  मा या भागात ेनेज साफ कर यासाठ  लोकांची, 

मशनर ची सं या कमी आहे. पणेु महापा लके पासून या या ेनेज लाईन आहेत या कधीह  

बदल  झाले या नाह त. यातल ि लनींग होत नाह .  याच माणे घनकचरा उचल यासाठ              

जी कमचार  सं या आव यक आहे ती मा याकडे नाह . पुव  जी सं या होती २०१२ साल  

त काल न आयु तांनी पुव जो आप याकडे कमचार  कती पाह जे याचा ायटेर या वापरला 

जायचा यात बदल केला आ ण  २०१२ साल  यानी १०० घरामागे  एक कमचार  असा नयम 

लावलेला आहे. परंतु काह  ठकाणी दहा ए कराम ये १०० घर आहेत. या ठकाणी  एवढया 

कमचा-याम ये साफसफाई होणे श य नाह . जागेवर प रि थती पाहू न कमचार  पुरवावेत. 

नयमावल माणे केलेतर आप याकडे आरो या या सम या नि चतच  नमाण होतील. 

यामुळे जागेवर प रि थती पाहू न कमचार  सं या पुरवावी. मा या भागात                  

कमचार  खुप कमी आहेत आपण याम ये तातडीने ल  घालावे. याच माणे  माग या 

म ह यात काह  काय मासाठ  दापोडी येथील महापा लके या शाळेत गेलो या ठकाणी         

शेजार  एक व ती आहे या व ती या टॉयलेटची लाईन महापा लके या  शाळे या टॉयलेटला 

जोडलेल  होती. या ठकाणी इतक  दगुधी पसरलेल  होती. या ठकाणी आपण              

वत: सम  पाहणी क न नवीन लाईन टाकावी कारण या ठकाण या वदया या या 

आरो याचा न आहे. याच माणे मा या भागात रे वे या बाजूला            

महानगरपा लके या वतीने टॉयलेट लॉक बांधलेणेत आलेला आहे, २००७-०८ साल  तो टॉयलेट 

लॉक बांधलेला आहे. अंतगत काम या ठकाणी रा हलेले आहेत. या टॉयलेट            

लॉकचा क जा खाजगी गणेश मंडळाने घेतलेला आहे. ह  बाब मी त काल न आयु तां या 

नदशनास आणून दलेल  आहे. परंतु ते काम करणतेर दुरच परंत ुआणखीन वेगळाच कार 

तेथे झाला  हा खच कोणी केला, का केला,  हे बांधलेच कसे या यावर ऍ शन या असं चालू 

झाल. परंत ु असे न होता लोकांची गरज ब घतल  पा हजे. त े टॉयलेट लॉक ताबडतोब 

नागर कांसाठ  खुले कर यात यावे अशी मी वनंती करतो. आ ण आता आमचे मञ  धनंजय 

आ हाट यांनी सूचना मांडलेल  आहे क पुणे महानगरपा लकेचा कचरा आप या 

महानगरपा लका ह ीत  येतोय तो येवू देवू नये यां या सूचनेस मी समथन देतो आ ण सव 
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सभागृ हाने याना साथ दयावी आ ण तो कचरा आप या महापा लका ह ीत येवू नये यासाठ  

य न करावा. 

मा.कैलासभाऊ थोपटे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह, पञकार बंधुनो.   

आप या पंपर  चंचवड शहरात ड यूने थैमान मांडलेले आहे.  आमचे ये ठ सहकार  कुमार 

साहेब यांनी खुप मह वाचा वषय मांडलेला आहे.  आम या प रसरात ड यूचे बरेचसे पेशंट 

आढळून आले आहेत. याबाबतीत आरो य अ धका-यांशी चचा केल , आताच बर चशी मा हती 

गावडे साहेबांनी दलेल  आहे. परंत ुजी मा हती दल  तशी य ात जागेवरती  यंञणा काह च 

नाह . आता सांगीतले फॉ गंग या ३ गाडया आहेत. वातीताईनी सांगीतले एक म ह यापासून  

याच टडरच संपलेले आहे हणजे आपण चु कची मा हती देवून दशाभूल करता. आम या 

भागाम ये फॉ गंगची गाडी दोन-तीन म ह यापासून आलेल  नाह . मी अ धका-यांना 

वचारलतर अ धकार  हणतात याच  टडर संपलेल आहे. याच टडर आता उपल ध नाह  

यामुळे गाडया येवू शकणार नाह त. ेसाठ  आताच  गावडे साहेबांनी सांगीतले क , १६५ 

कमचार   े साठ  आपण उपल ध केलेले आहेत. य ात वॉडाम ये े मार यासाठ  

कमचार  पाठवावे असे अ धका-यांना सांगीतलेतर, असं सांगीतल जात क  ेसाठ चे जे 

कमचार  आहेत ते स हसाठ  गेलेले आहेत. असे असेलतर आपल  काय यंञणा आहे. हे सव 

आपण कागदावरच राबवतो असे दसत े परंतु य ात याची काह ह  अंमलबजावणी होत 

नाह , आयु त साहेब तु ह  याकड ेगांभीयान ल  दयावे.  आज भागाम ये फरत असताना 

कोण याह  कॉलनीम ये गेलो आ ण तेथे ड यूचा पेशंट आढळून आला नाह  असे झालेले नाह. 

येक कॉलनीम ये ड यूचे पेशंट आढळतात. याला कारणीभूत आप याकडे जी यंञणा आहे 

ती ढसाळ यंञणा आहे. य ात याची अंमलबजावणी होत नाह . या ठकाणी कमचार  काम 

करत नाह त, या ठकाणी कमचार  उपल ध होत नाह त यामुळे  हे सव घडत आहे. मह वाचा 

वषय आम या प रसराचा सांगायचा आहे तो हणजे आम या प रसराम ये म यव ती मधून 

नाला गेलेला आहे. महानगरपा लकेनी चार वषापुव  तो नाला बांधलेला आहे, तो अशा प दतीने 

बांधलेला आहे क  या ना याला दो ह  बाजूने भींती आहेत व मध े ाऊंडला  काँ ट वगैरे 

काह  केलेल नाह .  अनेकवेळेला याबाबत अ धका-यांना बोललो पण अ धका-यांनी अशी उ तर 

दल  क  जेएनएनयुआरएम अंतगत तो नाला बांधलेला आहे यामुळे या ना याला 

या याम ये काह  काँ ट ंग करता येत नाह  आज या ना या या प रसराम ये गेलो तर या 

ना याचा वास ५०० फुटापयत येतो. ेनेजलाईन या ना या या कडेनी गेले या आहे. या 

ेनेज या लाईन जर चोकअप झा यातर कमचार  काय करतात याच चोकअप मळाल 

नाह तर ते कमचार  प ह यांदा या चबरला बोळ पाडतात व या ओपन ना यामधुन ते सव 

ेनेजचे पाणी सोडतात. इतक आरो या या ट कोनातून घातक ठरलेल आहे क  कालच 

आम या कॉलनीम ये फरत असताना तेथील नागर कांनी सांगीतले क  या वासामुळे घरामधला 
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येक माणुस आजार  पडलेला आहे इतक  बकट अव था या प रसराम ये झालेल  आहे. 

आता बरेच सहकार  बोलले आहे तर  आयु त साहेब याकड े गांभीयाने ल  देवून या या 

अडचणी आहेत या ता काळ सोडवा यात अशी मी वनंती करतो. 

मा. नतीन काळजे – मा.महापौर साहेब,  मा.आयु त, सव नगरसेवक. ड यू वषय चालू 

असताना धुरा या गाडया सव भागाम ये फरतात.  धुरा या गाडया आपण माग व यातर 

यावेळेस सांगीतल जात क   टडर संपले आहे हा तर वषय आहेच. परंतु यावेळेस आरो य 

अ धका-यांना वचारले या धुरां या गाडयाचा काह  उपयोग होतो का? तर मला असं समजल 

क  तो धुर जर सोडलातर तो धुर घराम ये  गे यानंतर पंधरा मनीटे ते घर बंद ठेवावे लागते 

तरच या धुराचा उपयोग होतो. मलातर असे समजले क  या धुराचा काह च उपयोग होत 

नाह , असं या अ धका-याच उ तर आलेल आहे. मग तो धुर कशासाठ  मारायचा फ त 

नागर कां या समाधानासाठ  मारायचा का? सगळीकडे गाडया जात नाह त परंतु एका 

व तीम ये मार यानंतर दुस-या व तीम ये पंधरा दवसानी मारले जात े यामुळे नागर कांम ये 

नाराजी पसरल  जात.े याचा उपयोग होत नसेलतर तसे नागर कांना पटवून दयावे क  या 

धुराचा उपयोग होत नाह . जर याचा उपयोग होत नसेलतर ती गाडी बंद करावी. कारण क  

तूमचे अ धकार च सांगतात क  याचा उपयोग होत नाह . आपण जे औषध मारतो ते 

सोसायट म ये मारायला सांगीतलेतर ते हणतात आ हांला सोसायट म ये मारायला परवानगी 

नाह .  का परवानगी नाह , ड यू बाहेरच होतो का? सोसायट म ये होत नाह  का?  तर  माझी 

अशी वनंती आहे सोसायट चे नागर क सु दा आपला आरो य कर भरतात, टॅ स भरतात, ते 

सव महापा लकेचे कर भरतात या ठकाणी सु दा औषध मारावे. तसेच आपण साफसफाई या 

बाबतीत या सं था लावले या आहेत या लोकसं ये माणे लावले या आहेत.  माझी अशी 

वनंती आहे क  मा या भागाम ये ८ हजार लोकव ती आहे या ठकाणी दोन सं था आहेत 

या काय पुरणार आहेत. लोकसं येचा ायटेर या न पकडता ऐर यावाईज साफसफाईसाठ  लोक 

दयावीत ह  वनंती आहे एवढ बोलून मी थांबतो. 

मा.अजय सायकर – मा.महापौर साहेब, स मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह व पञकार बंधु. 

खरेतर ड यू या वषयावर आडीच तास झाले चचा चालू आहे. मी ब-याच वेळा ऐकत होतो, मी 

नेहमीच आप या सभागृ हात जी.बी.ला हजर असतो. आ हांला सुरवातीला वाटायचे क  आपण 

नवीन नगरसद य आहोत ये ठ सद य कसे बोलतात, काय बोलतात ते मी जातीने 

ऐक याचा य न करायचो. बराचवेळ झाले मी ऐकतो या ठकाणी चचा होते परंतु या यावर 

सो यूशन काह च नघत नाह . आयु त साहेब आपण जॉईन झालात मी पेपरला वाचल तुमचा 

फोटोह  पा हला.  यावेळेस आपण व छता वषयावर गांभीयाने घेतले होत.े वत: हॅ ड लोज 

घालून कचरा उचलतानाचे फोटो आलेले आहेत. तु ह  जेवढया गांभीयाने घेतले तेवढे आरो य 

वभागा या अ धका-यांनी घेतलेले नाह  अस आ हांला जाणवत,े असं आ हांला वाटत. मला 



47 
 
पुनानगरमधुन फोन आला क  आम या सोसायट म ये ड यू आढळून  आलेला आहे यावेळेस 

मी संबंधीत अ धका-यास फोन केला आ ण यांना सांगीतल क   अशा अशा ठकाणी ड यू 

आढळून आलेला आहे या ठकाणी फवारणी करावी. आ ण या य तीचा मी फोन नंबरह  

दला परंतु नंतर एक तासान े याच य तीचा मला फोन आला क  आप या संबंधीत अ धका-

यांचा  फोन सु दा आलेला नाह  तु ह  मला यांचा नंबर दया मी यां याशी कॉ टॅ ट करतो. 

आप या अ धका-यांना मी फोन नंबरह  दलेला होता आ ण तु ह  जावून या ठकाणी भेटून या 

असंह  सांगीतल होत परंतु आपल कोणीह  या ठकाणी गेल नाह . हे काय चालले आहे आडीच 

तास झाले आपण चचा करतो आहे यावर काह तर  सो यूशन नघणार का असं आ हांला कधी 

कधी वाटतय. का फ त यावर चचाच होणार आहे. ये ठ नगरसद यांनी चांग या सूचना 

सांगीतले या आहेत या खरोखरच झा या पा हजेत. नाह तर नुसती चचा होणार परत पुढ या 

म ह यात याच वषयावर चचा होणार आ ण काह च सो यूशन नघणार नाह . यावर ल  

दयावे.  आप या अ धका-यांना सांगावे  यावर गांभीयाने यावे एवढेच सांगतो. 

करण मोटे -  मा.महापौर साहेब, स मा.आयु त, स मा.सभागृ ह. ड यू या वषयावर  भरपूर 

चचा झालेल  आहे. मला दुस-या एका गो ट कडे ल  वेधायच आहे. आरो या या ि टकोनातून, 

परत मलेर याची साथ येईल या ि टकोनातून तयार  ठेवल  पा हज.े याचाच एक भाग हणून 

आप या नदशनास मी एक गो ट आणून देतो, कासारवाडीसार या भाग . ६३ म ये म  

व पाची लोकव ती आहे. दापोडी, फुगेवाडी, कासारवाडी अशा दाट व ती या ठकाणी वीस-

वीस वष झाले भु मगत गटार आहेत ते गटार चज केले जात नाह त, यावेळेस कमी लोक 

व ती अस यामुळे याची कपॅ सट  कमी असणार. फ त दु ती केल  जात.े हणजे व छ 

पा याम ये ड य ू होतो हणून या गो ट कडे दुल  केले नाह  पा हजे. मह वाच हणजे या 

बजेटम येतर  दाटव ती या ठकाणी  गटारावर, रपेअर ंगवर आ ण न याने गटार टाक यावर  

जा त तरतूद केल  पा हजे जेणेक न आप याला इतर सम यांना सामोरे जाव लागणार नाह  

याकडे ल  दयावे.                           

मा.राज  जगताप -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह, पञकार  बंधु. 

कुमार साहेबांनी ड यू वषयी चचा सु  केलेल  आहे. यावर ब-याचशा सद यांनी            

चचा केलेल  आहे. भाग . ५७ हा शहरातील मोठा असणारा भाग तो ४० ते ४५ हजार 

लोकसं येचा भाग आहे. तेथ ेआप या मा य मक आ ण ाथ मक अशा दो ह  शाळा आहेत. 

एका मा य मक शाळेम ये ८५० वदयाथ  आहेत व ाथ मक शाळेम ये १३०० वदयाथ  आहेत.  

दो ह  शाळेम ये पा हलेतर दोन-दोनच ठेकेदाराच े कमचार  सफाईसाठ  आहेत. या ठकाणी 

२००० ते २१००  एवढे मुल असताना एवढया कमी कामगारांम ये या ठकाणची साफसफाई 

कशी होणार हा वचार केला पा हज.े शहराम ये आमचा एवढा मोठा भाग असताना ठेकेदारांचे 

३४ कमचार  आहेत आ ण आप या महापा लकेचे २० कमचार  आहेत तो भाग ४५ हजार 
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लोकाव तीचा आहे. १२०० ते १५००  वे. क.मी.चा ऐर या आहे, सोसायटया आहेत एवढया 

मोठया असताना सु दा या पर सराम ये कमचार  कमी आहेत, आप या महानगरपा लकेचे 

काह  कमचार  आजार  असतात. आपला भाग व छ रा हला पा हज.े  कचराकंुडया उचल या 

पा हजेत. आपण भागाम ये मट ंग झाल  यात सांगीतले कंुडी वरह त भाग करणार परंतु 

तसे काह  झालेले नाह . या ठकाणी कचराकंु डी नाह  या ठकाणी र यावर कचरा पडलेला 

असतो. सुपरवायझर एकच असतात एवढया मोठया भागाम ये यांना दोन-दोन भाग 

सांभाळ यासाठ  देतात यांची कपॅ सट  नाह . आरो या धकार  असतील, वैदयक य अ धकार  

असतील यां यासाठ  मट ंग लावल तर साफसफाईचा कारभार यवि थत होईल.  मा या 

मा हती माणे आपण ब डसची मट ंग लावल  आहे, ड यूचा आ ण ब डसचा एवढा वषय 

मह वाचा नाह . वैदयक य अ धकार , आरो या धकार  यांची मट ंग लावायला पा हज े होती. 

सव भागाम ये मट ंग लावायला पा हज ेहोती व या ठकाणी आपण न वचारायला पा हजे 

होत.े पंपर  चंचवड शहराम ये पा हलतर ाय हेट हॉि पटल भरपूर आहेत. या ठकाणी         

वायसीएमचे डॉ टस असतील यांना ाय हेट हॉि पटलम ये चेक ंग कर यासाठ  पाठ वले 

पाह जेत. ाय हेट हॉि पटलम ये घाण असते या ठकाणी आरो याच ल  नाह  तेथे आपण 

ल  दले पा हज.े एवढया मोठया शहराम ये या शहराला बे ट सट  ऍवॉड सु दा मळालेला 

आहे.  आपण या ठकाणी आ यानंतर चांग या प दतीने सुरवात केलेल  होती. परंतु आता         

कमी झालेल  आहे. आम या प रसराला पवनेचा वेढा आहे. पवना नद  चंचवड पासून, 

थेरगांवपासून  ते सांगवीपयत पवना नद म ये जलपण  आहे. ठेकेदाराना यातील जलपण  

काढ याचे टडर आपण देत असतो परंतु तो ठेकेदार पावसाळयाची वाट बघत असतो.  तोपयत 

सुरवात होत नाह . तर  या ठकाणी आपण ल  दले पा हजे. नद  कायम व पी व छ 

करायची असेलतर आपण टडर काढलेल आहे. परंतु आजह  या ठकाणी गेलोतर जलपण  

आपण तेथे पाहतोय. या ठकाणी ेनेजचे पाणी नद म ये जाते कारण आपण या ेनेज या 

लाईन टाकले या आहेत या लाईन सगळया फुटले या आहेत  यामुळे पाणी दुषीत होते अशा 

प दतीने चाललेले आहे. ड यूम ये आपण जा तीत जा त ल  घालून व छ शहर ठेवून 

ड यूचा नायनाट केला पा हजे. औंध हॉि पटल जवळ जवळ ४०० बेडचे आहे. मा.आमदारांनी 

या ठकाणी २० कोट  . खच क न ते हॉि पटल चांग या प दतीने केलेले आहे. आपण 

आप या मा यमातून  शासनाला पञ यवहार करावा या ठकाणी १०० सु दा पेशंट नसतात.  

कालच ंएक उदाहरण सांगायच आहे क , मा याकडे एक पेशंट आला तो पंपर  चंचवड मधील 

पेशंट होता यांनी मला सांगीतले क   तु हांला १२.३० वाजता डी चाज दयायचा आहे. कारण 

याला तेथील डॉ टरानी सांगीतल क , तु ह  यव थीत आहात हणून याला घर  पाठ वले. 

तो वायसीएमला जागा उपल ध नाह  हणून शेजार या डी.वाय.पाट ल म ये गेलातर तेथे 

या या बॉडीमधुन १५ ल . पाणी काढलेले आहे. अशी प रि थती असताना या हॉि पटलमधुन 
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याला घर  पाठ वल जात. तर  आपण शासनाला पञ यवहार क न वायसीएमला जागा पुरत 

नाह  हणून औंध णालय आप या ता यात घेतलेतर शहरातील पेशंट तेथे जातील आ ण 

यव थाह  चांगल  होईल. तर  अशा कारे आपण याचा वचार क न शासनाला कळवाव. 

आमदारांचीह  काह  मदत लागल तर यांचीह  मदत घेवून औंध णालय आप याकडे याव. 

तेथील कमचार , डॉ टस असतील ते सु दा आप याकडे वग केलेतर बरे होईल. तथले 

कमचार  दवसभर आराम करत असतात व पेशंटला अशा प दतीनं पळवल जातं. जर आपण 

तेथे ि हजीट दल तर ५०-१०० सु दा पेशंट नसतात. २० कोट  खच क न ते हॉि पटल बी, 

जहांगीरसारखे केलेले आहे या ठकाणी अशी प रि थती आहे. या ठकाणची चांगल  गती 

हावी असे तेथील डॉ टराना वाटत नाह . औंध णालय कमीत कमी चंचवड, भोसर , पंपर  

मतदार संघ असेल तेथील पेशंट याठकाणी  श ट होऊ शकतात. कारण आप या हॉि पटलला 

जागा नसते तर  हा य न करावा एवढच मी सांगतो.  

मा.बाबासाहेब धुमाळ – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त, गेल  आडीच तीन तास आपण 

ड यूसार या महाभंयकर आजारावर चचा केल . संपुण सद यानी आप या यथा मांड या या 

यथा मांडत असताना यावर आढावा घेतला व या वष  आपण काय नयोजन केले याची चचा 

केलेल  आहे. पठाणताई मला आठवतयं क , क डे साहेबांची आता मला आठवण झाल , कारण 

असे आजार झाले क  अ त.आयु त हणून क डे साहेबांनी कुठलेह  नयोजन केले नसलेतर  

फ त अ धका-यांना फोन करायचे आ ण कामाला लावायच.े पण या ठकाणी तशी प रि थती 

नाह . आयु त साहेब आपण या कॉप रेशनला दोन दवस सु ी दया आ ह  सव नगरसेवक 

तुम या बरोबर येतो आ ण येक ठकाणी जावून पँपलेट वाटा कंवा इतर भ गे लावा, र ा 

लावा, हे कर यापे ा आपण वत: गेलो असतो, रॅल  काढून, आमचे शंभर दडश ेलोक, आमचा 

सगळा प रवार, तर या ठकाणी आप याला ख-या अथाने या ड यूच े नयोजन करता आल 

असतं. लोकांना सु  करता आल असतं. यामुळे लोकांना मा हती झाल  असती. मला असं 

हणायच आहे क , माझा मुलगा मञाला भेट यासाठ  वा हेकरवाडीत गेला तो ा सहू न 

भेटायला आला होता. याला सांगीतल ेहोत ेतू जाऊ नकोस ड यूची साथ चालू आहे तर  तो 

तसाच गेला आ ण तेथे याला म छर चावला. सं याकाळी याला थोडासा ताप आला दुस-या 

दवशी आ ह  याची तपासणी केल . आयु तांना सांगीतले असे असे घडलले आहेतर यांनी 

लगेच या ठकाणी गाडी पाठ वल . वा हेकरवाडीचे ण ते या हॉि पटलम ये †òडमीट  होते 

या ठकाणी माझाह  मुलगा †òडमीट  होता. सांगायचे ता पय हणजे आपण या वषयी अ धका- 

यांना वेळोवेळी सूचना द या अस यातर हा ड यूचा ादुभाव थांबला असता. आरो य, 

वैदयक य अ धकार  काम कर त असतील परंतु कामाच े नयोजन करणे हे काळाची गरज आहे. 

अ त.आयु त येथे बसलेले आहेत, अ त. आयु तांना फ त श ण मंडळाचे काम दलेले आहे 

का ? बाक  कुठल काम दल नाह  का ?   यांना हे काम दयावे. अ तर त काम दे यासाठ  



50 
 
यांची पो ट नमाण केलेल  आहे. केवळ खु या टाकून बस यासाठ  कंवा मट ंगा घे यासाठ  

ह  पो ट केलेल  नाह . अ तर त आयु तांच काम काय आहे हे आ हांला सांगा. आ ह  

तु हांला कतीवेळा भेटायच, तुम याकडे आल क  कायम लोक बसलेले असतात. अ तर त 

आयु त हणून यावेळेस या ठकाणी पो ट एट केल  जाते  यावेळेला या पो टला काम 

देणे गरजेच आहे.  हे इमज सी काम असत,े काह  घडल. लगेची साथ असत,े मलेर याची 

साथ असत,े मलेर याम ये कोणाला ताप येतो यावेळेस याला गोळया द या जातात, याला 

सलाईन दल जात तोपयत तो जगतो पण हा ड यू आहे, मीतर हणतो येक अ धका-यां या 

घरात ड यू हायला पा हजे यावेळेला यांना कळेल, ड यू काय असतो. आ ह  आठ दवस 

नवरा-बायको झोपत न हतो, मुलाला राञी दोन-दोन वाजता अशा पोटात कळा याय या, डोक 

दुखायचं एवढा त ण मुलगा सु दा रडायचा. ह  प रि थती तु ह  पा हल  का ?  ह  प रि थती 

वैदयक य अ धका-यांना मा हती का ?  गावडेनी पा हल  का ? यांना काम दले टडर 

खोलायच,े काय टडर खोलतात, कसले टडर खोलतात. यांना सु दा कामाला लावा नां. पगार 

घेतात यांना कामाला लावणे ह  काळाची गरज आहे. ह   कॉप रेशन सुधारल  पा हजे.  चार 

तास आ ह  या ठकाणी बोलतो आ ण नघुन जातो. मी पहाटे फर यासाठ  जातो. अ भागत 

हेगडेवार भवन तथेे पंधरा छोटया गाडया उ या आहेत याच कारण तु ह  शोधलय का ?  

यांना टायर नाह . ा धकरणाम ये एकच गाडी फरत.े ती सकाळी ८, ९ ,११ ,१२  यावेळेत 

येत.े सगळया तेथे माशा घ गतायेत आ ह  कुठे कचरा टाकायचा, कचरा टाक यासाठ  गाडयाच  

श लक नाह  व या गाडया का उ या आहेत याची इ वॉयर  करा. तेथे पंधरा गाडया का 

उ या आहेत हे अ धका-यांना वचारा. यांना फ त टायर नाह त हणून या उ या आहेत. 

आयु त साहेब, शासन अ धकार  श ण मंडळ यांनी काल मट ंग घेतल  पेपरला आलेल 

आहे. मु या यापकां या सहया घेत या, १२५ मु या यापक या ठकाणी मट ंगला  होत,े 

ाय हेट गोड जेवण या कॉ ॅ टरनी दलेले आहे, इकड माणस मरतात. गोड जेवण, मठास 

जेवण दलेल आहे. या ठकाणी शासन अ धकार  यांनी सांगीतले क  “मु य यापकांनो 

मठाला जागा”, अरे वा, तु ह  जागलात का मठाला. तु ह  मठाला जागला नाह त.  मी 

मंगलाताईना मु ाम सांगतो, श णमंडळाला ९ कोट  लागणार होते, अजून बल आलेल  

न हती ती बील आलेल  नसताना सु दा या ठकाणी फ त त डी आदेश चेअरमननी बाईना 

दले आ ण बाईनी अक टमधून ९ कोट  पये ा सफर केलेले आहेत. आ ण आम या गाडयाला 

टायर मळत नाह  हणून या उ या आहेत हे दुदव आहे. काय चालल आहे हे, काह  तर  

सुधारणा करावी, असं चालणार नाह . शासन अ धकार  श ण मंडळ यांना अगोदर स पे ड 

करा, ठेकेदाराची ाय हेट मट ंग भागाम ये जावुन कशाला घेता. या बाईना वाटल नाह  का 

ड यून चार माणस मेल  तेथे जाव, वचारपुस करावी हणून.  अ तर त आयु तांना कळाल 

नाह  का मट ंग घेतात हणून. आयु त साहेब, हे सर अस मॅटर आहे.  या ठकाणी आपण 
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सु पणाने काम करावं. फ त एक वषय तु हालंा सांगीतलेला आहे, कुठं काय घडत हे मी 

लेखी पञ दलेल आहे. ड यूसाठ   हा आपला वेगळा  फंड असणे आव यक आहे तो १० कोट  

करा. ड यू बाबतीत कंवा इतर रोगा या बाबतीत १० कोट  फंड करावा. आ ह  तु हांला 

बोलणार नाह त, कारण समाजासाठ  काम करायच आहे, येक नगरसेवकांनी येथे सूचना 

मांडले या आहेत. कुणी सांगीतल आम याकडे धुराची गाडी आल  नाह , कुणी सांगीतल 

आम याकडे औषध मारल नाह  ह  स य प रि थती आहे.  या यावर नयंञण कोणाचह  नाह . 

यासाठ  वतंञ माणूस नेमा आ ण यांना कामाला लावा. अ तर त आयु त मागे बसले 

आहेत, तु हांला सांगतो, अ तर त आयु त आपण हे काम करा, चांगल काम दाखवा. 

ड यूमु त  पंपर  चंचवड भाग केलेला आहे असं दाखवून दया पुढ या वेळेला आ ह  यांना 

हार घाल,ू जय ह द जय महारा .    

मा.शांताराम भालेकर -  मा.महापौर साहेब, स मा.आयु त, स मा.सहकार  सद य.  ड यूवर 

बोलत असताना ामु याने ड यूने ख-या अथाने शहरात थैमान घातलेले आहे. आ ण हे थैमान 

घातलेले असतांना खरंतर मगाशी सुलभाताईनी सांगीतले, शाळेतील वदयाथ  असेल, था नक 

वरा य सं था असेल, जगताप यांनी पण सांगीतल ब डस असतील, हा ड यूचा आजार  

कशा प दतीने  आटो यात आणला पा हजे या यासाठ  आपण ामु याने काळजी घेतल  

पा हज.े ामु याने या यावर मात कर यासाठ  शहराम ये आमचे सहकार  असतील, सव 

नगरसेवक, नगरसद या असतील येकानी काळजी घेतल  पा हजे. शहराम ये र तांची गरज 

भासत असते यासाठ  आपण समाजाच काह तर  देण लागतो हणून  र तदान शबीर घेतले 

पा हज.े  लेटलेटस लागतात यासाठ  र ताची गरज पडत.े ड यूचे आजार होतात यांना ख-या 

अथाने मदत कर याचे काम आपण केले पा हजे. र तदान  शबीरा या मा यमातून यांची 

सेवा केल  पा हज.े लोकह  सुदंर रा हले पा हजे, शहरह  सु ंदर रा हले पा हज.े संपुण देशाम ये 

शहराला बे ट सट  पुर कार मळालेला आहे. शहराम ये भरपूर औषध फवा  दयावे. शहरात 

ड यूची भयानक प रि थती आहे, आपण ामीण भागातील आहात, आपण शेतकर  आहात. 

यावर काह तर  पयाय शोध या शवाय माग नघणार नाह . डीडीट  पावडर शहराला वासाला 

सु दा मळत नाह . या शहराला सु ंदर सट   पुर कार मळाला सू ंदर शहर झाल हणून या 

डीडीट चा काह  वास सु दा यायचा नाह  का. आहो, तो वास सु दा कधी कधी चांगला वाटतो. 

ब-याच दवस झाल ते पावडर वासाला सु दा रा हलेले नाह. ड यू झालेला माणूस कमीत कमी  

एक वषभर तर  नीट होत नाह .  या या पांढ-या पेशी कमी झा यानंतर  याला एवढा ञास 

होतो क  याला वकनेसपणा येतो याला चालताना सु दा दम लागतो याला फटनेस म ये 

ये यासाठ  कमीत कमी एक वषाचा कालावधी लागतो. मा या वॉडातील एक फौजी माणुस 

मा या गाडीवर ाय हर आहे तो मल टर चा माणुस सु दा खडक  हॉि पटलम ये ड यूने 

ऍडमीट आहे. कारण फौजी माणूस कधी आजार  पडत नाह  पण या ड यू या म छर मुळं 
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फौजी माणूस सु दा आजार  झालेला आहे. तर  आपण नि चतपणे शहराची काळजी यावी 

एवढेच सांगतो आ ण थांबतो, ध यवाद. 

मा. योगेश बहल  -   मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव नगरसेवक, नगरसे वका, 

पञकार मञ. आयु त साहेब मी आपले आ ण आरो य खा याच,े इतर वभागाचे प ह यांदा मी 

मनापासून आभार मानतो. काह  य न तुटपू ंज े पडले असतील परंतु आपण य नाची 

पराका ठा केलेल  आहे, याम ये काह  ञुट  झाले या असतील याब लह  ये ठ नगरसेवकांनी 

सादकबाधक चचा केलेल  आहे यातून मला असं वाटतं क तुम या य नातून नेमक काय 

कमी पडलय हे तुम या ल ात आलेले असेल.  गेल  तीन तास या वषयावर आपण बोलतो.  

या याम ये ऍवरनेस ो ाम जो आहे तो ऍवरनेस ो ाम खुप मह वाचा आहे. या ठकाणी काह  

चांग या सूचना केले या आहेत.  याम ये आपण आप या नगरपा लकेची शाळा, आ ण 

ाय हेट शाळा याचा प ह यांदा अंतभाव करावा. आ ण ती एक ि ल पंग आहे ती आप या 

आरो य खा याकडून केलेल  आहे. ती ४४ सेकंदाची ि लपींग आहे ती पण तु ह  पा हलेल  

आहे. ती ि लपींग तु ह  सव नगरसेवकांना दे याचा बंध करावा. नगरसेवकांनी चांग या 

सूचना के या आहेत. परंतु ह  तुमची, आमची, नागर कांची सवाची सोशल र पॉि सबील ट  

आहे क  यातून मु त हायच असेलतर एकटे आयु त साहेब काह  क  शकणार नाह त, एकटे 

नगरसेवक काह  क  शकणार नाह त, एकटे कमचार  काह  क  शकणार नाह त या या  

प रसरातील या या नगरसेवकांची पण तीतक च जबाबदार  आहे तीतक च शासनाची सु दा 

जबाबदार  आहे. माझी तु हांला वनंती आहे क  तु ह पाच हजार हॅ डबील याम ये कोण या 

गो ट , कोण या कंटेनमुळ हे होतं याच चञ याला फुल  मा न असं दाखवायला पा हजे क  

हे तु ह  अवाईड करा, कशामुळे हे होतं हे यात दाखवा. व असे हॅ डबील चांग या प दतीचा 

पेपर वापरलेल,े कलरफुल पाच हजार हॅ डबील तु ह  येक नगरसेवकांपयत पोहचवा आ ण ते 

येक नगरसेवकांनी या भागातील यांचे कायकत, यांचे बचतगट, यांचे गणेश मंडळ, 

यांचे ये ठ नागर क आ ण यां या लोकांना घेवून या या नगरसेवकांनी आप या वॉडाम ये 

फ न आरो य खा यातील लोकांबरोबर काम केलतर मला वाटत नाह  क  हा ड यू राह ल. 

टका करणं सोप आहे, बोलन सोप आहे, कतीह  कमचार  लावलेतर  असं होणार नाह .           

साधारणत: जून म ह यापासून याची सुरवात होते आ ण नो हबर म ह या म ये थंडी पडेपयत 

हे असतं. या या अगोदर जे तीन म हने आहेत ए ल, मे, जून या तीन म ह याम ये ाई ह 

असला पा हजे तो ाई ह कंटेनर ाई ह स ह असला पा हजे. झा यानंतर यावर ईलाज 

कर यापे ा आपण नेहमी हणतो क  “ हे शन ईज बेटर दॅन युअर” ह  काळजी तीन 

म ह यापासूनच घेतल  पा हज.े आरो य खा या या इ सपे टरनी अशा प दतीन ेऍवरनेस तीन 

म हने अगोदर यायला पा हज.े  डॉ.रॉय यांनी फगर  दलेल  आहे याम ये या वष  जा त 

फगर आहे. लोक पा याचा साठा करतात. साठा का करतात क  पाणी मुबलक मळत नाह  
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हणून करतात. संततुकारामनगरम ये, मा याच भागाम ये एलआयजी प रसरा म ये एकाच 

घराम य,े सोनवणे या घराम ये तीन, वडील आ ण दोन मुल , जाधवां या घराम ये दोन, 

यांची मसेस आ ण यांची मुलगी असे पेशंट आहेत. हे सव एलआयजीमधील होते कारण 

यां याकड े पाणी टोअर ंगसाठ  टाक  नाह . आ ण वर या मज याला पाणी मळत नाह . 

आ ह  सु दा वत: जावून यांना सांगीतले क  हे पाणी फेकून दया तर ते हणतात आ हांला 

पाणी आणून दया आ ह  फेकून देतो ह  व तुि थती आहे.  पाणी आपण ेशरने देवू शकत 

नाह  हणून हा ॉ लेम होतो लोक पाणी तीन-तीन, चार-चार दवस ठेवतात आ ण व छ 

पा याम ये हे होत,े ता या पा याम ये हे होते हे आप यालाह  मा हती आहे. यामुळे  पाणी 

दे याची जबाबदार  नि चतच  शासनाची आहे. ह  जबाबदार  आपण उचलल  पा हजेत. 

फॉ गगवाला का नाह  आला, ेवाला का नाह  आला, गाडीला चाक नाह  बसल ेया गो ट  

ठक आहे हे होत राह ल. तु हांला चांग या प दतीने काम करता येईल, चांग या अ धका-

यावंर तु हांला जबाबदार  देता येईल. आता धुमाळ साहेबांनी सांगीतले क  अ तर त 

आयु तांना ऍडीशनल जबाबदार   दया, आरो याच दया, गाडनच दया, ए यूकेशनच दया या 

चार- पाच डपाटमटची दयावी. तुम याकडे भरपुर काम आहे. संपुण शहराच काम आहे. शेवट  

कं ोल आयु त साहेबांचे असेल.  सव शाळांना सहभागी क न घेवून ि लपींग मुलांना दाखवल  

गेल  पा हज ेकारण मुल पटकन शकतात. ाय हेट शाळेमधून सु दा ती ि लपींग दाखवल  

गेल  पा हज.े आप या शहराम येह  ती दाखवल  गेल  पा हज े तसेच आप या सव 

नगरसेवकांनाह  ती ि लपींग हॉटस†् òपवर देवून टाका. या शहरात केब स आहेत ते काह  

आ हांला पैसे देत नाह त, यांना सु दा याम ये सहभागी क न या. टाटा कायला वनंती 

करावी ह  ि लपींग लोकांना दाखवावी  हणून. दोन-दोन मनीटाची ि लपींग दाखवल तर 

येकां या घरात ट. ह . असतो. दवसातून दहा वेळेस अशा ि लपींग झा यातर यामुळे 

आप याला ड यू कं ोल हो यास याची नि चत  मदत होईल. या दोन तीन गो ट चा यात 

अंतभाव करावा. लोकांना मुबलक पाणी मळेल या गो ट कडे ल  दयावे. याचबरोबर या या 

भागातील सव नगरसेवकांना माझे  वनं  आवाहन आहे क  आपण आप या भागामधील गणेश 

मंडळ असतील, म हला  सं था असतील, बचतगट  असतील, ये ठ नागर क असतील, हे थ 

लब असतील, सामाजीक सं था असतील याना बरोबर घेवून  नगरसेवकांनी हे पाच हजार 

हॅ डबील घरोघर पोहच व याचा य न करावा असं वनं  आवाहन करतो. याम ये पञकारांनी 

सु दा या प दतीने पि लसीट  दयावी. सव बाजूने ड यूवर कसा कं ोल करता येईल या ट ने 

य न करावेत. महापौर साहेब, मी आपल आ ण सव नगरसेवकांच मनापासून आभार मानतो 

एका चांग या वषयावर कुमार साहेबांनी सुरवात केल  आ ण सवानी याम ये सहभाग घेतला. 

परंतु हे सव कं ोल कर याचे काम तुम याकडे आहे, आमची सु दा जबाबदार  आहे आ ह  

फ त तु हांला र पॉ सीबल धरत नाह त आ ह  सु दा याम ये हातभार लाव,ू काम क .  
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तु ह  आ हांला हॅ डबील दया व हे  छाप यानंतर ते दोन-चार लोकांना तु ह  दाखवा. 

जेणेक न याम ये आणखीन काह  ऍड करता येईल. ते †ò ॅ ट ह असल पा हजे लोकांनी ते 

हातात घेत यानंतर ते फेकू नये. याम ये अशा ओळी यायला पा हजे क , आपण आप या 

मुलांचे सौर ण करा, आप या घराम ये ड यू होणार नाह , आप या घराम ये घात होणार 

नाह , आप या घराम ये मृ यू होणार नाह  याची आपण काळजी या अशा कारचे वड ग या 

जेणेक न ते वाच यानंतर लोकांनी काळजी घेतल  पा हज.े व हे सव इं जी, मराठ , म ये 

ट करावे एवढे बोलून सवाचे मी आभार मानतो आ ण थांबतो, जय ह द, जय महारा .  

मा.मंगलाताई कदम -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सवानी चांग या सूचना केले या 

आहेत. मला एकच सूचना करावीसी वाटते क , आज दहा तार ख आहे आकरा आ ण बारा या 

दोन दवसात सगळयांना सुचना देवून १३ ते १६  या चार दवस सगळया शहरानी कोरडा 

दवस हणून पाळावा. सव पेपरला दया, सगळीकडे बातमी दया. येक आरो य वभागातील 

लोकांनी, सव शाळानी हे चार दवस असे पाळायचे क  यावेळेला आप याकड ेवीज फार कमी 

असते यावेळेला एक एक तास बंद करतो या माणे ड यूसाठ  हे चार दवस शहराम ये अशी 

अनौ समट करा क  येकांनी आप या घराम ये साठवलेले पाणी असेल, आजूबाजू या 

करवंट मधल पाणी असेल, टायर मधल पाणी असेल ते सव व छ कर याचे काम १३ ते १६ 

या चार दवस करावे. आ ण हे सारमा यम असेल मग या याम ये मडीयाचा सु दा फार 

मोठा वाटा असायला पा हज.े सकाळ असेल, लोकमत असेल, लोकमत सखी मंच असेल आ ण 

आपल कॉप रेशन असेल, केबल असेल या सगळयांनी मळून हे चार दवस असे पाळा, पुव  या 

प दतीच नयोजन केल गेल होत. येक घरोघर  हा दवस पाळला पा हज ेअसे आवाहन 

करावे.  या चार दवसात पाणी साठवता कामा नये. १३ ते १६ हे चार दवस कोरडा दवस 

हणून पाळावा. येक नगरसेवकांनी यां या भागातील शाळामधून मुलांना घेवून रॅल  काढून 

चार दवस कोरडा दवस पाळ यासाठ  य न करावा. लागेल तेवढाच पा याचा साठा ठेवून 

बाक च संपुण पाणी जे आहे ते वाप  नये कंवा या दोन दवसात पा याचा वापर क न 

आपल  भांडी पालथी घालावी. आजुबाजूला सव ठकाणी सांगाव. याच प दतीने  

महापा लके या कमचा-यांनी सु दा आपल  गाडन असतील, कुठे कारंज े असतील, कुठं 

पा या या टा या असतील या टा यांना झाकणं नसतील तेथे सु दा पा याचा साठा चार 

दवस क  नये, कोरडा दवस हणून पाळावा. अशी मी या संगी छोट  सूचना करत.े शंभर 

ट के अशी सूचना पाळल तर शहरात चांग या प दतीने ड यूवर कं ोल येईल अशा प दतीन े

आपण कराव यासाठ  मी महापौरांना सु दा वनंती करते क  आपण सु दा तशा कारची 

अनौ मट करावी जेणेक न हे चार दवस पाळू शकू.   

मा.महापौर -  सद यांनी या सूचना मांडले या आहेत याबाबत आयु तांना आदेश देत ेक  

ड यूवर िजतक नयंञण आणता येईल तेवढे आणावे. जेवढया  आता सूचना मांडले या आहेत 
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या माणे जेवढे तु हांला करता येईल तेवढया उपाययोजना के या पा हजेत. या चार 

दवसाम ये ड यूवर कसे नयंञण आणता येईल ते आणाव.े ब-याचशा गो ट  सद यांनी 

मांडले या आहेत. याचा वचार क न नयंञण करावे.  पा याब ल सद यांनी सांगीतलेले आहे 

पा याची सम या मांडलेल  आहे. आयु त साहेबांना सूचना करते क , शहराला दोन वेळा पाणी 

दले पा हजे. कारण आता ती प रि थती रा हलेल  नाह . यावेळेला पाणी न हते यावेळेला ते 

कमी केले व नागर कांनीह  ते मा य केल.े आज ड यू ंचे वाढते माण बघता दोन टाईम 

पाणीपुरवठा करावा असं मी या ठकाणी सांगत.े   

मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक १ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 

ठराव मांक - ५६८              वषय मांक – १ 

दनांक – १०/११/२०१४              वभाग- मा.आयु त 

   संदभ-  १) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील प  .भूिज/१/का व/ 

            ३४८/२०१३ द.०३/०९/२०१३ 

           २) मा. वधी स मती सभा ठराव .१३१ द.१२/११/२०१३ 

         ३) मा.महापा लका सभा ठराव .४२४ द.१८/०१/२०१४ 

       ४) मा.महापा लका सभा ठ. .५०४ द.०५/०७/२०१४ 

            ५) मा.महापा लका सभा ठ. .५३३ द.०५/०८/२०१४ 

            ६) मा.महापा लका सभा ठ. .५५१ द.१९/०८/२०१४ 
 

पंपर  चचंवड महानगरपा लका मळकत वाटप नयमावल  २०१३ तावासोबत 

नमुद केले माणे ( ा प) तयार करणेत आलेल  आहे यास तसेच मनपा मळकत वाटप 

नयमावल  २०१३ मधील भाग-५ म ये मळकत व नयोगाचा ाधा य म ठर वणेत आला 

आहे.  तथा प सदर नमुद १ ते ७ ाधा य वगासाठ  जा हर न वदे वारे काह  वगासाठ  

न वदा ा त न झालेस कंवा कमी सं येत ा त झा यास इतर आर ीत वगासाठ  या 

मळकती वाटप करणेचे अ धकार मा.महापा लका सभेला असतील. याम ये या आर ीत 

वगासाठ  शासन नणय / आदेश असतील याला बाधा न येता मा.महापा लका सभेस नणय 

घेता येतील यास मा यता देणेत येत आहे. 

मा.सुमन नेटके -  मा.महापौर साहेब, ठरावास मी अनुमोदन देत.े 

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

 अनुकूल- ८१       तकुल- ० 

 अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले.
         ------ 
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मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक २ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 

ठराव मांक- -५६९              वषय मांक – २ 

दनांक – १०/११/२०१४              वभाग- मा.आयु त 

           संदभ :- १) मा.मंदा कनी ठाकरे, मा.वसंत ल ढे यांचा ताव – 

            २) मा. वधी स मतीकडील ठ. .१६ द.१६/०८/२०१४  

      पंपर  चंचवड महानगरपा लकेमाफत सन २०१०-११ म ये स द झाले या 

न वदा नोट स मधील न वदा नोट स .१/२१-२०१०-११ “ सांगवी वॉड .९१ येथील 

मशानभूमीम ये थाप य वषयक दु तीची कामे करणे ” हे काम अंदाजप क सन २०१३-१४ 

मधून वगळले होत.े यामुळे सदर चालू ि थतीतील असले या कामाक रता तरतूद नस याने 

सदर काम अं तम व पात करणे श य झाले नाह .  सदर काम पुण झा याने या कामाची 

अं तम अदायगी देणेकामी सदर कामाचा समावेश व याकर ता र. .२,५०,०००/- (अ र  र. .दोन 

लाख प नास हजार फ त) इतक  तरतूद करणे आव यक आहे. यासाठ  अंदाजप क सन 

२०१४-१५ म ये लोकारो य- मशानभूमी या लेखा शषा अंतगत सदर कामाचा समावेश व तरतूद 

उपल ध हो यासाठ  सांगवी गावठाण वॉड .६० मधील “ भाग .६० सागंवी येथील गणपती 

वसजन घाटावर नमा य कलश व कृ म हौद व अनुषं गक कामे करणे ” (पान 

.२४९/अनु. .६) या कामातून तरतूद वग कर यास व सदर कामाचा अंदाजप क सन २०१४-

१५ न याने समावेश कर यास मा यता देणेत येत आहे. 

मा.सुमन नेटके -  मा.महापौर साहेब, ठरावास मी अनुमोदन देत.े 

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

 अनुकूल- ८१       तकुल- ० 

 अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 

         ------ 

मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ३ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
ठराव मांक- - ५७०              वषय मांक – ३ 
दनांक – १०/११/२०१४              वभाग- मा.आयु त 

 

    संदभ : १) मा. शा.अ ध.तथा स चव अ भाग यांचेकडील प   

                  .अ /११/का व/११२/२०१४, द.२५/०३/२०१४ 

                  २) मा. वधी स मतीकडील ठ. .२२ द.२०/०८/२०१४  
       मा. अ भाग स मती ठराव मांक ८ दनांक १८/०२/२०१४ नुसार पंपर  चंचवड 

महानगरपा लके या अ पूघर शेजार ल समथनगर , आ शवाद नगर, परमार कॉ ले स येथील तसेच 
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द तनगर भागातील नागर क पा लका ह यीबाहेर ल असले तर  महापा लकेन े यां या पा याची सोय 

केलेल  आहे.  पण याचा दर १००० लटरला ३५/- . असा आहे.  परंत ु स द वनायक नगर  हा भाग 

सु दा मनपा ह यीबाहेर आहे पण तेथील पा याचा दर १००० लटरला २.५० . महापा लके या अट  

शत  नुसार आहे.  याबाबत मा. वधी स मती ठराव .९३४ दनांक ०३/०४/२००६ अ वये मा.महापा लका 

सभेकडे शफारस केलेल  असून मा.महापा लका सभा ठराव . ५०८ द.२४/०४/२००६ अ वये 

स द वनायक व ीनगर  येथील नाग रकांना मनपा ह ीतील नवासी दरा माणे पाणीबील 

आकारणेस मा यता देणेत आलेल  आहे.  तर  अ पूघर शजेार ल समथनगर , आ शवाद नगर, परमार 

कॉ ले स येथील तसेच द तनगर भागातील र हवाशांना स द वनायक नगर  व ीनगर  येथील 

मनपा ह ीतील नवासी दरा माणे पाणीबील आकारणेस मा यता देणेत येत आहे.  

मा.अमीना पानसरे – मा.महापौर साहेब, ठरावास मी अनुमोदन देत.े 

मा.शमीम पठाण – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. ह  मागणी कोणी 

केलेल  आहे. नागर कांची मागणी आहे का कुठ या ब डसची मागणी आहे मा.आयु तांनी 

याचा खुलासा करावा कंवा जे संबंधीत पाणीपुरवठा वभागाचे आहेत यांनी खुलासा करावा क 

मागणी कोणाची आहे. आप याकडे तु ह  आ हांला अंदोलन वगैरे एवढ सगळ करायला 

लावतायं. माजी महापौर मो हनीताई यां याकडे आ ह  दहा वेळा सांगीतले पाणी वाढवा तर  

आप याला जमल नाह  आ ण यांना माञ आपण कमी रेटने पाणी देतो. आ ण येथे सोडत 

नाह त.      

मा.एम.ट  कांबळे ( .शहर अ भयंता) – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. 

हा जो वषय आहे तो भाग स मती सभेम ये हा ठराव झालेला आहे आ ण तो वधी 

स मतीमाफत मा.महापा लका सभेसमोर आलेला आहे, मा.नगरसद यांचा वषय आहे.  

मा.आर.एस.कुमार  - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. समथनगर , 

आ शवाद नगर, परमार कॉ ले स येथील तसेच द तनगर भागातील नागर क हे सव १९८६ या 

दर यान महापा लका ह ीम ये होते यानंतर ऍ सीड टल  ते कॅ टो मट बोडाम ये ा सफर 

कर यात आलेले आहे. या भागात महानगरपा लकेकडून आपणच पाणी कने शन यावेळेला 

दले होते कॅ टो मट बोडम ये गे यानंतर पा याचा रेट हा कम शअल माणे, ह ी 

बाहेर ल माण े लावणेत येतो. स द वनायक नगर  या भागात १२०० लॅटस आहेत.           

यांना माञ आपण कमी रेटने मंजूर क न दल.े यानंतर तेथील नागर क नगरसेवकांना भेटल े

यांनी वनंती केल  क  आम या शेजार  साडेतीन पया माणे पाणी देणेत येते या माणे 

आ हांला सु दा पाणी दे यात यावे हणून अ भागाम ये ठराव दलेला आहे. यां या वनंती 

माणे ठराव झालेला आहे. आ ण हणून यांना या रेट माणे पाणी दे यात यावे अशी वनंती 

आहे. 
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मा.बाबासाहेब धुमाळ -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. शेजार ल 

ा सपोट नगर मधून या लाई स गेले या आहेत. प ह या लाईन टाक या यावेळेला पुण पाणी 

होतं. पण आता या लाईन दले या आहेत या कांबळे साहेबांना मी दाखवले या आहेत.  

याम ये अ या पे ा जा त अनऑथोराईज आहेत मी पा हजेतर या दाखवू शकतो.  या सव 

लाईन हॉटेलला गेले या आहेत. तेथे काह  हत चंतकाचे परमीट बार आहेत. तेथे बझनेस 

करतात. या ठकाणी फ त दहा ते पंधरा लॅट आहेत.  लॅटवा यांना कमी रेटने पाणी दयावे 

व हॉटेलवा यांना कम शअल रेट प तीस पये लावावा नाह तर आ ह  कोटात जाणार आहोत. 

इतर हॉटे स आहेत मा या हॉटेलला सु दा कम शअल रेट आहे. मग या हॉटेलला 

कम शअलचा रेट का नको, यांनाह  कम शअल रेट लावा. प यासाठ  पाणी देतांना तु ह  

आडीच पये दया परंत ुइतर जे हॉटे स आहेत यांना ३५ पये कंवा या यापे ा जा त रेटने 

पाणी दयावे, ते करोडो पये कमवतात. कम शअल रेटने पाणी दयावे.    

मा.उ हास शे ी  -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. या वषयावर 

आर.एस.कुमार बोल या माणे रेसीडे शीअल झोनला आडीच पये माणे पाणी दयावे असे 

आहे. धुमाळ साहेबांनी सांगीतले या ठकाणी हॉटेल आहेत.  स मानीयांचे चार पाच हॉटेल 

आहेत, धंदा करणे गु हा नाह . कोणी एक लाख कमवत असेल कंवा दोन लाख कमवत 

असेल, कोण कती कमवत, कोण काय करतं यापे ा जे नयमात आहे ते करावे. सभागृ हात 

कोणावर काह  बोल यापे ा आपणह  वचार करायला पा हजे क  आपणह  या ठकाणी धंदा 

करत असतो. कोण कती धंदा करतो कसा करतो, काह  चो-या मा-यातर करत नाह त. या 

शहराम ये भरपूर यापार  आहेत, तु ह  पण यापार  आहेत. तु ह  पण या ठकाणी बझनेस 

करता. आ ह  सु दा या ठकाणी यापार करतो. येकजण आपआपला धंदा करतो, कोणी चो-

या करत नाह त. सभागृ हाम ये नयम आहेत, येकाना कायदा कानुन आहे. आर.एस.कुमार 

यांनी सांगीतले या माणे या ठकाणी रेसीडे शीअल झोनम ये पाणी देणे म ा त आहे.  

कायदेशीर जे आहे या माणे रेट लावावेत.  ीनगर  हा भाग उंचावर अस यामुळे पाणी जात 

नाह  या ठकाणी चांगल पाणी दया आ ण जो काह  नयमा माणे रेट असेल तो लावा एवढ च 

वनंती आहे.     

       यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

       अनुकूल- ८१      तकूल- ०                         

       अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट 

केले. 

      ------ 



59 
 
मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ४ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 

 

                वषय मांक – ४ 

दनांक – १०/११/२०१४              वभाग- मा.आयु त 

 

     संदभ :- १) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील प  .  था/फ ेका/काअ/का व/४९३/२०१४, 

               द.०४/०८/२०१४ 

               २) मा. वधी स मतीकडील ठ. .२४ द.२०/०८/२०१४  

 

  भाग .५ म ये अ त मण कारवाईसाठ  े न व ज.ेसी.बी. पुर वणेकामी येणा-या  

अंदाजे र. .१७,००,२४०/- (अ र  र. . सतरा लाख दोनशे चाळीस फ त) चे खचाचे 

पवुगणनप कास सुधा रत शासक य मा यता व या माणे काम करणेस तसेच भाग .५ 

म ये अ त मण कारवाईसाठ  े न व जे.सी.बी.पुर वणे कामीचे अंदाजे र.१७,००,२४०/- चे 

खचास मा यता देणेत येत आहे व सदरचे काम संपूण फ भाग काय े ासाठ  कर यास 

मा यता देणेत येत आहे. 

मा.सुमन नेटके – मा.महापौर साहेब, ठरावास मी अनुमोदन देत.े 

मा.आर.एस.कुमार – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ४ द तर  दाखल करणेत यावा अशी  

                सूचना मी मांडतो. 

मा.कैलास थोपटे  -   मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 

      यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

ठराव मांक- - ५७१              वषय मांक – ४ 

दनांक – १०/११/२०१४              वभाग- मा.आयु त 

 

     संदभ :- १) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील प  .  था/फ ेका/काअ/का व/४९३/२०१४, 

               द.०४/०८/२०१४ 

               २) मा. वधी स मतीकडील ठ. .२४ द.२०/०८/२०१४  
 
                वषय मांक ४ द तर  दाखल करणेत यावा.  
अनुकूल- ८१       तकूल- ०                     

       अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट 
केले.        ------ 
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मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ५ वर मी पुढ ल माणे ठराव माडंत.े 

 

ठराव मांक - ५७२                        वषय मांक – ५ 

दनांक – १०/११/२०१४              वभाग- मा.आयु त 

      संदभ : - १) मा.समीर मासुळकर, मा. भाकर वाघेरे यांचा ताव – 

              २) मा. वधी स मतीकडील ठ. .२६ द.२०/०८/२०१४   

      थाप य वभागातील कायकार  अ भयंता पदा या र त जागांवर स या या  

कायकार  अ भयं यांना अ त र त पदभार दे यात आलेला आहे. कामकाजा या सोई या ट ने 

उपअ भयंता थाप य पदावर ल खाल ल सेवाजे  ठ अ भयं यांना १) ी.ओंभासे मोद सुधाकर, 

२) ी.गायकवाड जीवन कृ णा, ३) ी.फा क शेख, ४) ी.सोनवणे डी.एस. यांना कायकार  

अ भयंता पदावर पदो नती देणेस, कायकार  अ भयंता पदास शासनाची मंजूर  लं बत 

अस यास शासनाची मंजूर  मळेपयत वर ल सेवाजे ठ उपअ भयं यांस कायकार  अ भयंता 

पदाचा पदभार देणेस मा यता देणेत येत आहे.  तसेच महानगरपा लकेम ये व युत दुर वनी 

क  (दुरसंचार) वभागाकडे तां क सेवेतील “दुर वनी पयवे क” या अ भनामाचे वग ३ मधील 

१ पद पदो नतीने भरणेकामी मंजूर आहे.  सदर पदासाठ  वेतनबँ ड र. .९३००-३४८०० ेड पे 

४३०० मंजूर आहे. “दुर वनी चालक” संवगाम ये, “दुर वनी चालक” पदानंतर पदो नती सोपान 

“दुर वनी पयवे क” हे पद पदो नती साठ  र त अस याने व आतापयत “दुर वनी चालक” 

या पदावर एस.एस.सी. (इय ता १० वी) उ तीण झाले या व टे लफोन ऑपरेटर कोस 

शासनमा य सं थेमधून उ तीण झाले या कमचा-यांची महापा लकेम ये नयु ती केलेल  आहे.  

“दुर वनी पयवे क” पदासाठ  शै णक अहता व पा ता १)एस.एस.सी. (इय ता १० वी) 

उ तीण कंवा मा यता ा त व या पठाचा कोण याह  शाखेचा पदवीधर. २) शासन मा य 

सं थेतील टे लफोन ऑपरेटर कोस उ तीण, ३) टे लफोन, ई.पी.ए.बी.ए स व संबं धत 

उपकरणाचे ाथ मक तां क ान आव यक, ४) “दुर वनी चालक” पदावर १५ वषाचा अनुभव 

असणा-या महानगरपा लकेतील कमचा-यांना सेवाजे ठतेनुसार व गुणव तेचा वचार क न. 

वर ल माणे “दुर वनी पयवे क” पदासाठ  महापा लके या सेवा वेश नयम स मती नि चत 

केले या शै णक अहता व पा ते या तावास मा यता देणेत येत आहे. तसेच तावात 

नमुद ल पक पदासाठ  आव यक ती अहता धारण करणारे कमचार  वग ४ म ये आहेत. 

तसेच सामा य शासन वभाग यांचेकडील अ धसूचना दनांक ३१ मे २००६ नुसार शासन 

आदेश  .एएससी १५१४/ . .९७/२०१४/१४-अ तार ख २१ जुलै २०१४ नुसार गट ड संवगामधील 

कमचा-यांना ल पक - टंकलेखक पदावर नय मत व पात ड वगातील कमचार  यांना 

पदो नती दे यास मा यता दे यात येत आहे. तसेच पंपर  चंचवड महानगरपा लकेम ये 
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शासन अ धकार  अ भनामाची ८ पदे भरणेसाठ  दनांक ०५/१०/२०१३ रोजी लेखी प र ा व 

मुलाखती घे यात येऊन पा  उमेदवारांची नवड याद  कर यात आल  आहे. याद वर ल ८ 

उमेदवारांना शासन अ धकार  पदावर नयु ती दे यात आलेल  आहे. या याद म ये 

महानगरपा लकेत शासक य संवगात २० वषापे ा जा त सेवा झालेले ी.अ नल ल मण 

खामकर, ी. वीण सोपानराव बागलाणे व ी.रमेश भकाजी चोरघ,े यांचा सामावेश असून ते 

गुणानु मे व र ठ थानावर आहेत. यामुळे ते शासन अ धकार  तथा गट ब मधील शासन 

अ धकार  पदाचे समक  पदावर नयु ती दे यास पा  आहेत. मु ंबई ां तक महानगरपा लका 

अ ध नयम १९४९ तथा महारा  महानगरपा लका अ ध नयम  मधील अनुसूची ड, करण ३ 

म ये एखा या पदाची अहता धारण करणारे कमचार  उ त पदावर नेमणूक दे यास यो य 

असेल असे महापा लकेचे मत असेल तर महापा लकेस जा हरात देऊन पद भर याची प दत न 

अनुसरता अशा कमचा-यांस नेमणूक करता येईल  अशी तरतुद आहे. तसेच मे.मु ंबई उ च 

यायालयाने रट पट शन मांक १२९० दनांक २५/०४/२००७ अ वये उ त अ ध नयमातील 

तरतुद नुसार पुणे महापा लकेम ये, महापा लका सेवेत नसले या उमेदवारास  दलेल  नयु ती 

र  क न महापा लका सेवेतील कमचा-यांस नेमणूक देणेबाबत आदेश दलेला आहे. पुणे 

मनपाने या माणे कायवाह  केलेल  आहे. तथा प महापा लका शासनाने महारा  

महानगरपा लका अ ध नयमातील सदर तरतुद चा वचार न करता शासन अ धकार  पदनामाची 

८ पदे भरलेल  आहेत. मु ंबई ां तक महानगरपा लका अ ध नयम १९४९ तथा महारा  

महानगरपा लका अ ध नयम  मधील अनुसूची ड, करण ३ मधील तरतुद नुसार तसेच मे.मु ंबई 

उ च यायालयाने रट पट शन मांक १२९० दनांक २५/०४/२००७  अ वये दले या 

नकालाचा वचार क न दनांक ०५/१०/२०१३  रोजीचे शासन अ धकार  पदाचे याद वर ल 

शासन अ धकार  पदावर नयु ती दे यास पा  असलेले ी.अ नल ल मण खामकर यांचा 

शास कय व लेखा संवगातील शासन, एल.बी.ट . व मुलेप वभागातील वग २ व ३ चे 

पदावर ल कामाचा २४ वषाचा अनुभव वचारात घेऊन यांना शासन अ धकार  पदाचे समक  

गट ब मधील भांडार नयं क पदावर, ी. वीण सोपानराव बागलाणे यांचा शास कय लेखा, 

जकात, व युत व जनसंपक वभागातील वग ३ चे पदावर ल कामाचा २३ वषाचा अनुभव 

वचारात घेऊन यांना शासन अ धकार  पदाचे समक  गट ब मधील मु य आयातकर 

अ ध क पदावर, ी.रमेश भकाजी चोरघ,े यांचा शास कय संवगातील शासन, जकात, 

नवडणूक व संगणक वभागातील वग ३ चे पदावर ल कामाचा २३ वषाचा अनुभव वचारात 

घेऊन यांना शासन अ धकार  पदाचे समक  गट ब मधील वशेष अ धकार  पदावर नयु ती 

देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

मा.सुमन नेटके – मा.महापौर साहेब, ठरावास मी अनुमोदन देत.े 
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मा.उ हास शे ी – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- ी. वमलरॉय क हेरे 

पद कायकार  अ भयंता, थाप य वभाग हे नयत वयोमानानूसार द. ३०/११/२०१४ रोजी 

सेवा नवृ त होत असून यां या र त होणा-या कायकार  अ भयंता, थाप य  या  पदावर 

ी.एफ.बी.शेख पद उपअ भयंता ( भार  कायकार  अ भयंता) हे सेवाजे ठतेने व शै णक 

अहता धारण कर त अस यामुळे कायकार  अ भयंता, थाप य या पदावर नयु ती करणेस 

मा यता देणेत यावी. 

मा.योगेश बहल – मा.महापौर साहेब,  उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो. 

मा.द ताञय सान े– मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- ी.मोहन राजू बबन 

पद ंथपाल कम ल पक, सावज नक वाचनालय वभाग हे शासन अ धकार  पदासाठ  

आव यक असणार  शै णक अहता व शासक य कामकाजाचा अनुभव धारण कर त 

अस यामुळे शासन अ धकार  पदावर नयु ती करणेस मा यता देणेत यावी तसेच पंपर  

चंचवड मनपा थाप य वभागातील ी.नरोटे सु नलद त लहानू हे क न ठ अ भयंता पदावर 

काम कर त आहेत. यांची शै णक अहता B.E.Civil  अशी असून मनपाचे आर ण धोरण, 

पदसं या याचा वचार करता ते उपअ भयंता या पदावर पदो नतीस पाञ आहेत तर  यांना 

उपअ भयंता ( थाप य) या पदावर पदो नती देणेस मा यता देणेत यावी. 

मा. नतीन काळजे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो. 

मा.शमीम पठाण – मा.महापौर साहेब, वषय काय आहे थाप य वभागातील कायकार  

अ भयंता पदा या र त जागांवर स या या कायकार  अ भयं यांना अ त र त पदभार दे यात 

आलेला आहे. कामकाजा या सोई या ट ने या लोकांना अ तर त पदभार ता पुर या व पात 

देणेत आलेला आहे याला मा यता घेतात. या लोकांना पदभार दे यासाठ  मा यता देतोत 

याऐवजी आयु त साहेब आपण यांना ऑग टम येच जादा काम दलेले आहे या पदाची 

जबाबदार  ता पुर या व पात दलेल  आहे. आता हा वषय कसा काय ? ऑग टम येच 

मा यता यायला पा हजे होती. परंतु ते आचारसं हतेमुळे जमले नाह .  जादा पदभार दलेला 

आहे व याला उपसूचना कशी काय देता येईल. उपसूचनेला वरोध नाह . अ तर त पदभार 

सोपवणेसाठ  उपसूचना ायची असेलतर या लोकांचा नयमा माणे पदो नतीचा वषय पुढ या 

म ह यात आणणार आहेत व आता ऑलरेडी पदभार दलेलाच आहे यांची वण  या पदावर 

लागणारच आहे. यांना कायम व पी हा पदभार देणेत यावा, कंवा मोशन देणेत यावे. 

नयमा माणे यांना मोशन देणेत यावे. अशा कारची उपसूचना आपण दयावी. आता फ त 

अ तर त पदभार दलेला आहे यासाठ या मा यतेला हा वषय आलेला आहे याचा खुलासा 

केलातर बरे होईल हणजे सवाना ते कळेल.    

मा.योगेश बहल -  मा.महापौर साहेब, पठाणताईनी जी सूचना केलेल  आहे ती बरोबर आहे. हा 

वषय जो आलेला आहे तो सद य ताव आहे. हा वषय शासनाकडून आलेला नाह  
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सद यांचा ताव आहे. पठाणताईचा मु ा बरोबर आहे. अ तर त पदभार असेलतर तीच 

उपसूचना यावी ती याला सूसंगत होईल आ ण वषय मांक ७ ला रतसर उपसूचना देता 

येईल. पदभार असेलतर पदभाराची उपसूचना दयावी व मोशनचा वषय असेलतर ७ नंबर 

वषयाला उपसूचना दयावी.  

मा.शमीम पठाण- मा.महापौर साहेब, हा वषय मोशनचा आहे का याचा खुलासा करावा. 

मा.योगेश बहल – मा.महापौर साहेब, वधी स मतीला अ धकार आहेत. वधी स मतीने वषय 

ठेवलेला आहे मंजूर करायचा का नाह  हा सभागृ हाने नणय यावा. याला जेवढ  सुसंगत 

उपसूचना दयायची तेवढ च दयावी आ ण वषय मंजूर करावा.         

मा.आयु त - मा.महापौर मॅडम, स मा.सभागृ ह. आताच स मा.सद यांनी सांगीत या माणे हा 
वषय वधी स मती माफत सद य ठराव हणून आलेला आहे यामुळे शासनाला या 
वषयाची क पना नाह . परंतु वाच यानंतर असे दसते क  हा अ तर त कायभार आहे 
यासाठ  मंजूर ची आव यकता नाह . मोशनचे वषय मांक ७ व ८ आहे ते शासनाने 
ठेवलेले आहेत या वषयाला उपसूचना देता येईल. या नयमानुसार असेलतर याचा वचार 
करायचा का नाह  हाह  वचार करता येईल परंतू हा वषय शासनाचा नस यामुळे 
मा.सभागृ हाने या यावर यो य तो नणय यावा.   

मा.उ हास शे ी – मा.महापौर साहेब, मी मांडलेल  उपसूचना माघार  घेतो. 

मा.द ताञय सान े– मा.महापौर साहेब, मी मांडलेल  उपसूचना माघार  घेतो.  

मा.महापौर -  मुळ वषय मंजूर करणेत येत आहे. 

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

 अनुकूल- ८१       तकूल- ० 

 अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 

      -------                       

मा. भाकर वाघेरे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ६ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो. 
 
                          वषय मांक – ६ 

दनांक – १०/११/२०१४              वभाग- मा.आयु त 

         संदभ :- १) मा.महापा लका आयु त यांचे प  .जा. . था/डमु/३५७/२०१४,  

                   द.१६/०८/२०१४ 

           २) मा. वधी स मतीकडील ठ. .३२ द. ५/०९/२०१४   

  भाग .४३ पंपर  येथे िजजामाता हॉि पटलची नवीन इमारत बांधणेकामीचे 

र. .३८,४४,००,०००/- (अ र  र. .अडतीस कोट  चौ वेचाळीस लाख फ त) चे 

पुवगणनप कास शासक य मा यता व या माणे काम कर यास मा यता देणेत येत आहे.   



64 
 
मा.†ò›ü.संद प चंचवड े– मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 

मा.शञु न काटे – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- भाग . ५५ पपंळे 

सौदागर येथे मनपा शाळा ते र क चौका पयतचा २० मी. ं द डी.पी. र ता वक सत करणे या 

कामास र. .१,५०,००,०००/- शासक य मा यता आहे. सदर कामाअंतगत मनपा शाळा ते र क 

चौका पयतचा २० मी. ं द डी.पी.र या या दो ह  बाजु ंचे ं द करण क न डांबर करण करणे 

वाहतुक या ट ने गरजेचे आहे. यासाठ  वर ल कामास र. . ४,९९,००,०००/- पयत सुधार त 

शासक य मा यता देणेत यावी.  

मा. शांत शतोळे – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला मी अनुमोदन देतो. 

मा. नतीन काळजे – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- पपंर  चंचवड 

महानगरपा लकेचे इ ेञीय कायालया या थाप य वभागा या सन २०१४-१५ या 

अंदाजपञकाम ये सोबत जोडले या पञ अ माणे या कामास केले या तरतुद  अपु-या 

असलेने होणा-या संभा य खचाचा वचार करता यावर तरतूद वग करण करणे आव यक आहे. 

नगररचना वभागाकडील सन २०१४-१५ चे भुसंपादन नधी लेखा शषावर केले या एकञीत 

तरतूद र. . १०० कोट  मधून इ ेञीय कायालया या थाप य वभागा या लेखा शषावर होणा-

या संभा य खचाचा वचार करता सोबत जोडले या पञ अ म ये दश वले या कामावर र. . 

६,३४,५०,०००/- इतक  र कम वग करणेस मा यता देणेत यावी. 

मा.शांताराम भालेकर – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला मी अनुमोदन देतो. 

मा.शुभांगी ल ढे – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडते - पंपर  चंचवड 

महानगरपा लके या सन २०१४-१५ चे अंदाजपञकाम ये भाग . ३६ लांडेवाडी मधील ओम 

नगर  येथील द तमं दराशेजार  मोकळया जागेत यायामशाळा वक सत करणे या कामास र. . 

२५ ल ची शासक य मा यता आहे परंतु सदर कामाम ये यायामशाळा इमारत बांधणे, 

पर सराचे सुशो भकरण करणे, गाडन वक सत करणे आद  कामे करणे आव यक आहे 

यानुषंगाने अंदाजपञक तयार केले असता अंदाजपञक य र. . ९५ ल  येत आहे. सबब 

वषयां कत कामाची या ती ल ात घेता भाग . ३६ लांडेवाडी मधील ओम नगर  येथील 

द तमं दराशेजार  मोकळया जागेत यायामशाळा वक सत करणे या कामास र. .९५ ल  ची 

शासक य मा यता देणेत यावी. 

मा.द ताञय सान े-  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देत.े 

मा.आर.एस.कुमार – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- मनपा या सन 

२०१४-१५ चे अंदाजपञकास मा.महापा लका सभा ठराव . ४७७ द.२८/२/२०१४ उपसूचनेसह 

मा यता मळालेल  आहे. यापैक  उपसूचना . ९७ वशेष योजना अ वये ा धकरण पाइन 
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रोड भि त शि त  चौक ते भेळ चौक चारह  लेन काँ ट करण करणे कामास र. . १.०० कोट  

तरतूद मा य आहे. स ि थतीत पावसाळा चालू असूनह, नाग रकांना प याचे पाणी मळत 

नसलेने माझे भाग . १४ भि त शि त  उ यान से टर २४  LIG कॉलनी, से टर २५,२६ 

अंतगत र ते पाणी पुरवठा वभागामाफत जु या जल वा ह या दु ती, न वन जल वा हनी 

टाकणे, ई. कामासाठ  माहे जुन व जुलै म ये खोदणेत आले या आहेत तसेच काह  ठकाणचे 

र तेह  खराब झालेले आहेत वर नमुद केले या कामाचे र. . १.०० कोट चे तरतुद पैक  

नाग रकांचे सोयीसाठ  भाग . १४ भि त शि त उदयान येथील अंतगत र यांचे डांबर करण 

करणेसाठ  र कम . ५०.०० लाख वग करणेत यावेत तर  नाग रकांचे सोयीसाठ  सन २०१४-

१५ चे मनपाचे अंदाजपञकात पा. ./अ. .९९८/३ या लेखा शषावर नमुद केलेले . . १४ म ये 

डांबर  र याची आकि मत व तातडीची दु तीची कामे करणेचे कामास वर नमुद केले माणे 

र. . ५० लाख वग क न अंदाजपञक य र. . ५० लाखाचे खचास शासक य मा यता देणेत 

यावी. 

मा.कैलासभाऊ थोपटे - मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो. 

मा. भाकर वाघेरे -  मा.महापौर साहेब,  सव उपसूचना ि वकार या आहेत. 

 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

ठराव मांक – ५७३                                     वषय मांक – ६ 

दनांक – १०/११/२०१४                वभाग- मा.आयु त 

 
         संदभ :- १) मा.महापा लका आयु त यांचे प  .जा. . था/डमु/३५७/२०१४,  

                   द.१६/०८/२०१४ 

           २) मा. वधी स मतीकडील ठ. .३२ द. ५/०९/२०१४   

   भाग .४३ पंपर  येथे िजजामाता हॉि पटलची नवीन इमारत बांधणेकामीचे 

र. .३८,४४,००,०००/- (अ र  र. .अडतीस कोट  चौ वेचाळीस लाख फ त) चे 

पुवगणनप कास शासक य मा यता व या माणे काम कर यास मा यता देणेत येत आहे 

तसेच भाग . ५५ पंपळे सौदागर येथे मनपा शाळा ते र क चौका पयतचा २० मी. ं द 

डी.पी. र ता वक सत करणे या कामास र. .१,५०,००,०००/- शासक य मा यता आहे. सदर 

कामाअंतगत मनपा शाळा ते र क चौका पयतचा २० मी. ं द डी.पी.र या या दो ह  

बाजुंचे ं द करण क न डांबर करण करणे वाहतुक या ट ने गरजेचे आहे. यासाठ  वर ल 

कामास र. . ४,९९,००,०००/- पयत सुधार त शासक य मा यता देणेत येत आहे. तसेच 

पंपर  चंचवड महानगरपा लकेचे इ ेञीय कायालया या थाप य वभागा या सन २०१४-
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१५ या अंदाजपञकाम ये सोबत जोडले या पञ अ माणे या कामास केले या तरतुद  

अप-ुया असलेने होणा-या संभा य खचाचा वचार करता यावर तरतूद वग करण करणे 

आव यक आहे. नगररचना वभागाकडील सन २०१४-१५ चे भुसंपादन नधी लेखा शषावर 

केले या एकञीत तरतूद र. . १०० कोट  मधून इ ेञीय कायालया या थाप य 

वभागा या लेखा शषावर होणा-या संभा य खचाचा वचार करता सोबत जोडले या पञ अ 

म ये दश वले या कामावर र. . ६,३४,५०,०००/- इतक  र कम वग करणेस मा यता देणेत 

येत आहे. तसेच पंपर  चंचवड महानगरपा लके या सन २०१४-१५ चे अंदाजपञकाम ये 

भाग . ३६ लांडेवाडी मधील ओम नगर  येथील द तमं दराशेजार  मोकळया जागेत 

यायामशाळा वक सत करणे या कामास र. . २५ ल ची शासक य मा यता आहे परंतु 

सदर कामाम ये यायामशाळा इमारत बांधणे, पर सराचे सुशो भकरण करणे, गाडन 

वक सत करणे आद  कामे करणे आव यक आहे यानुषंगाने अंदाजपञक तयार केले 

असता अंदाजपञक य र. . ९५ ल  येत आहे. सबब वषयां कत कामाची या ती ल ात 

घेता भाग . ३६ लांडेवाडी मधील ओम नगर  येथील द तमं दराशेजार  मोकळया जागेत 

यायामशाळा वक सत करणे या कामास र. .९५ ल  ची शासक य मा यता देणेत येत 

आहे. तसेच मनपा या सन २०१४-१५ चे अंदाजपञकास मा.महापा लका सभा ठराव . ४७७ 

द.२८/२/२०१४ उपसूचनेसह मा यता मळालेल आहे. यापैक  उपसूचना . ९७ वशेष 

योजना अ वये ा धकरण पाइन रोड भि त शि त  चौक ते भेळ चौक चारह  लेन 

काँ ट करण करणे कामास र. . १.०० कोट  तरतूद मा य आहे. स ि थतीत पावसाळा 

चालू असूनह, नाग रकांना प याचे पाणी मळत नसलेने माझे भाग . १४ भि त 

शि त  उ यान से टर २४  LIG कॉलनी, से टर २५,२६ अंतगत र ते पाणी पुरवठा 

वभागामाफत जु या जल वा ह या दु ती, न वन जल वा हनी टाकणे, ई. कामासाठ  माहे 

जुन व जुलै म ये खोदणेत आले या आहेत तसेच काह  ठकाणचे र तेह  खराब झालेले 

आहेत वर नमुद केले या कामाचे र. . १.०० कोट चे तरतुद पैक  नाग रकांचे सोयीसाठ  

भाग . १४ भि त  शि त उदयान येथील अंतगत र यांचे डांबर करण करणेसाठ  

र कम . ५०.०० लाख वग करणेत यावेत तर  नाग रकांचे सोयीसाठ  सन २०१४-१५ चे 

मनपाचे अंदाजपञकात पा. ./अ. .९९८/३ या लखेा शषावर नमुद केलेले . . १४ म ये 

डांबर  र याची आकि मत व तातडीची दु तीची कामे करणेचे कामास वर नमुद 

केले माणे र. . ५० लाख वग क न अंदाजपञक य र. . ५० लाखाचे खचास शासक य 

मा यता देणेत येत आहे.                                             

      अनुकूल- ८१       तकूल- ० 

 अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 

      ------- 
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मा.सजुाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ७ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 
                          वषय मांक – ७ 

दनांक – १०/११/२०१४              वभाग- मा.आयु त 

        संदभ :- १) मा.महापा लका आयु त यांचे प  . शा/१/का व/५६९/२०१४, 

                  दनांक – २२/०८/२०१४  

          २) मा. वधी स मतीकडील ठ. .३३ द. ५/०९/२०१४  

 ी.गावडे दल प का शनाथ यांना खुला या वगामधून सह आयु त या पदावर 

र. .१५६०० - ३९१०० ेड वेतन र. .६९०० या वेतन ेणीम ये पदो नती दे यास मा यता देणेत 

येत आहे. 

मा.अ मना पानसरे  – मा.महापौर साहेब, ठरावास मी अनुमोदन देत.े 

मा.उ हास शे ी – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- ी. वमलरॉय क हेरे 

पद कायकार  अ भयंता, थाप य वभाग हे नयत वयोमानानूसार द. ३०/११/२०१४ रोजी 

सेवा नवृ त होत असून यां या र त होणा-या कायकार  अ भयंता, थाप य  या  पदावर 

ी.एफ.बी.शेख पद उपअ भयंता ( भार  कायकार  अ भयंता ) हे सेवाजे ठतेने व शै णक 

अहता धारण कर त अस यामुळे कायकार  अ भयंता, थाप य या पदावर नयु ती करणेस 

मा यता देणेत यावी. 

मा.योगेश बहल – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो. 

मा. शांत शतोळे – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- महापा लका 

अ थापनेवर ल र त होणारे “सहा यक आयु त” पदासाठ  संगणक अ धकार  पदाचे १९ वष 

सेवा पुण करणारे वग-२ चे अ धकार  हणून ई-ग हन स वभाग, 

जे.एन.एन.यु.आर.एम.सम वयक इ.मह वाचे पदांवर कामकाज कर त असलेने व वग-२ चे 

सेवाजे ठ अ धकार  हणून ी. नळकंठ ध डीराम पोमण, संगणक अ धकार  यांना “सहा यक 

आयु त” पदावर पदो नती दारे नेमणूक करणेस मा यता देणेत यावी. 

मा.शञु न काटे – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो. 

मा.द ताञय सान े– मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- ी.मोहन राजू बबन 

पद ंथपाल कम ल पक, सावज नक वाचनालय वभाग हे शासन अ धकार  पदासाठ  

आव यक असणार  शै णक अहता व शासक य कामकाजाचा अनुभव धारण कर त 

अस यामुळे शासन अ धकार  पदावर नयु ती करणेस मा यता देणेत यावी तसेच पंपर  

चंचवड मनपा थाप य वभागातील ी.नरोटे सु नलद त लहानू हे क न ठ अ भयंता पदावर 

काम कर त आहेत. यांची शै णक अहता B.E.Civil  अशी असून मनपाचे आर ण धोरण, 
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पदसं या याचा वचार करता ते उपअ भयंता या पदावर पदो नतीस पाञ आहेत तर  यांना 

उपअ भयंता ( थाप य) या पदावर पदो नती देणेस मा यता देणेत यावी. 

मा. नतीन काळजे – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो. 

मा.शमीम पठाण – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडते- १) ओंभासे मोद 

सुधाकर, २) गायकवाड जीवन कृ णा ३) फा क शेख ४) सोनवणे डी.एस. या उपअ भयं यांना 

कायकार  अ भयंता हणनू पदो नती देणेस मा यता देणेत यावी. 

मा.अ नता तापक र – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देत.े 

मा.अजीत ग हाणे – मा.महापौर साहेब, या ठकाणी उपसूचना मांडले या आहेत. आमची या या 

मागची भू मका अशी आहे क  आप या महापा लकेम ये अनेक लोकांकडे पदभार आहे 

या यामुळे यवि थत कामकाज होत नाहत. एका सहा.आयु तांकडे चार ते पाच डपाटमट 

आहेत यामुळे कुठ याह  कामाला याय मळत नाह . यामुळे आमची वनंती आहे क  काह  

अ धकार  जे आहेत यांना तु ह  हे अ धकार दयावेत आ ण कामकाजाची वभागणी केल तर 

नि चतपणे आप याला अ धक चांगले काम या शहराम ये या अ धका-यां या माफत करता 

येईल. आ हांला उपसूचना का दयावी लागत े कारण यात शासन कुठेतर  कमी पडत.े  

शासनाकडून हे वषय आले असतेतर आ हांला जो काह  खटाटोप                   

करावा लागतो तो करायला लागणार नाह . शहरात चांगले काम हो यासाठ              

येथून पु ढे शासनाकडून तसे वषय आणावेत.  काह  लोकांकडे पाच-पाच चाज आहेत. यामुळे 

यांना मोशन देणं श य आहे यांना मोशन देवून अ धकार दलेतर या लोकांकडून 

आप याला आणखीन अ धक चांगले काम पंपर  चंचवड शहराम ये करता येईल. महापौर 

साहेब, तशा सूचना आपण आयु त साहेबांना दया यात.     
 
मा.सुजाता पालांडे  - मा.महापौर साहेब, सव उपसूचना ि वकार या आहेत. 

     यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
 
ठराव मांक – ५७४                                   वषय मांक – ७ 

दनांक – १०/११/२०१४              वभाग- मा.आयु त 

        संदभ :- १) मा.महापा लका आयु त यांचे प  . शा/१/का व/५६९/२०१४, 

                  दनांक – २२/०८/२०१४  

          २) मा. वधी स मतीकडील ठ. .३३ द. ५/०९/२०१४  

        ी.गावडे दल प का शनाथ यांना खुला या वगामधून सह आयु त या पदावर 

र. .१५६०० - ३९१०० ेड वेतन र. .६९०० या वेतन ेणीम ये पदो नती दे यास मा यता 
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देणेत येत आहे तसेच ी. वमलरॉय क हेरे पद कायकार  अ भयंता, थाप य वभाग हे 

नयत वयोमानानूसार द. ३०/११/२०१४ रोजी सेवा नवृ त होत असून यां या र त होणा-

या कायकार  अ भयंता, थाप य  या  पदावर ी.एफ.बी.शेख पद उपअ भयंता ( भार  

कायकार  अ भयंता ) हे सेवाजे ठतेने व शै णक अहता धारण कर त अस यामुळे 

कायकार  अ भयंता, थाप य या पदावर नयु ती करणेस मा यता देणेत येत आहे तसेच 

महापा लका अ थापनेवर ल र त होणारे “सहा यक आयु त” पदासाठ  संगणक अ धकार  

पदाचे १९ वष सेवा पुण करणारे वग-२ चे अ धकार  हणून ई-ग हन स वभाग, 

जे.एन.एन.यु.आर.एम.सम वयक इ.मह वाचे पदांवर कामकाज कर त असलेने व वग-२ चे 

सेवाजे ठ अ धकार  हणून ी. नळकंठ ध डीराम पोमण, संगणक अ धकार  यांना 

“सहा यक आयु त” पदावर पदो नती दारे नेमणूक करणेस मा यता देणेत येत आहे तसेच 

ी.मोहन राजू बबन पद ंथपाल कम ल पक, सावज नक वाचनालय वभाग हे शासन 

अ धकार  पदासाठ  आव यक असणार  शै णक अहता व शासक य कामकाजाचा अनुभव 

धारण कर त अस यामुळे शासन अ धकार  पदावर नयु ती करणेस मा यता देणेत येत 

आहे तसेच पंपर  चंचवड मनपा थाप य वभागातील ी.नरोटे सु नलद त लहानू हे 

क न ठ अ भयंता पदावर काम कर त आहेत. यांची शै णक अहता B.E.Civil  अशी 

असून मनपाचे आर ण धोरण, पदसं या याचा वचार करता ते उपअ भयंता या पदावर 

पदो नतीस पाञ आहेत तर  यांना उपअ भयंता ( थाप य) या पदावर पदो नती देणेस 

मा यता देणेत येत आहे तसेच १) ओंभासे मोद सुधाकर, २) गायकवाड जीवन कृ णा ३) 

फा क शेख ४) सोनवणे डी.एस. या उपअ भयं यांना कायकार  अ भयंता हणून पदो नती 

देणेस मा यता देणेत येत आहे.                                     

      अनुकूल- ८१       तकूल- ० 

 अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 

      ------- 

मा.वैशाल  काळभोर – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ८ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 

ठराव मांक - ५७५                                    वषय मांक – ८ 

दनांक – १०/११/२०१४              वभाग- मा.आयु त       
   संदभ :- १) मा.महापा लका आयु त यांचे प  . शा/१/का व/५७३/२०१४,  

             दनांक – २२/०८/२०१४ 

     २) मा. वधी स मतीकडील ठ. .३४ द. ५/०९/२०१४  

 ी.ग ू वार देव ना नर सम लू यांना अनु.जमाती या वगामधून कायकार  अ भयंता 

( थाप य) या पदावर र. .१५६०० - ३९१०० ेड वेतन र. .६६०० या वेतन ेणीम ये 

पदो नती दे यास मा यता देणेत येत आहे. 
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मा.सुजाता पालांडे  - मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 
 
 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता-- 

 अनुकूल - ८१      तकूल- ० 

 अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट 

केले. 

      ---- 

मा.वैशाल  काळभोर – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ९ वर मी पुढ ल माणे ठराव  

                  मांडत.े   

ठराव मांक - ५७६                                    वषय मांक – ९ 

दनांक – १०/११/२०१४              वभाग- मा.आयु त       

       संदभ :-१) मा.महापा लका आयु त यांचे प  . शा/१/का व/५७०/२०१४,   

                दनांक २२/०८/२०१४ 

         २) मा. वधी स मतीकडील ठ. .३५ द. ५/०९/२०१४  

 ी.गवळी संजय जनादन यांना खुला (अनु.जमाती) या वगामधून उपमु यलेखापाल 

(अंतगत लेखाप र क) या पदावर र. .१५६०० - ३९१०० ेड वेतन र. .६६०० या 

वेतन ेणीम ये पदो नती दे यास मा यता देणेत येत तसेच ी.संजय जनादन गवळी यांना 

खुला (अनु.जमाती) या वगामधुन उपमु यलेखापाल (अंतगत लेखाप र क) या पदावर 

र. .१५६००-३९१०० ेड वेतन र. . ६६०० या वेतन ेणीम ये मु यलेखापाल यांच े

नयं णाखाल  महारा  शासन नगर वकास वभाग शासन नणय .पीसीसी-

३००५/३००७/ . .२१५/२००५/न व-२२, मं ालय, मु ंबई ४०० ०३२ दनांक १३ ऑ ट बर २०१० 

म ये नमुद केलेले अ धकार देणेसह पदो नती देणेस मा यता देणेत येत आहे.  

मा.सुजाता पालांडे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े  

      यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता-- 

 अनुकूल - ८१      तकूल- ० 

 अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट 

केले.     

      ----          
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मा.वैशाल  काळभोर – मा.महापौर साहेब, वषय मांक १० वर मी पुढ ल माणे ठराव 

मांडत.े   

ठराव मांक - ५७७                                    वषय मांक – १० 

दनांक – १०/११/२०१४              वभाग- मा.आयु त       

        संदभ :- १) मा.महापा लका आयु त यांचे प  . शा/१/का व/५७१/२०१४,  

                  दनांक २२/०८/२०१४ 

              २) मा. वधी स मतीकडील ठ. .३६ द. ५/०९/२०१४   

 डॉ.देशमुख मनोज मोहन यांना खुला या वगामधून वै यक य अ ध क या पदावर 

वेतन ेणी र. .१५६०० - ३९१०० ेड वेतन र. .७६०० म ये पदो नती दे यास मा यता देणेत 

येत आहे. 

मा.सुजाता पालांडे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 
 

            यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता-- 

 अनुकूल - ८१      तकूल- ० 

 अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट 

केले. 

      ---- 

मा.वैशाल  काळभोर – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ११ वर मी पुढ ल माणे ठराव 

मांडत.े 
   
ठराव मांक - ५७८                                    वषय मांक – ११ 

दनांक – १०/११/२०१४              वभाग- मा.आयु त       

        संदभ :- १) मा.महापा लका आयु त यांचे प   

                  . शा/१/का व/५७२/२०१४, दनांक २२/०८/२०१४  

               २) मा. वधी स मतीकडील ठ. .३७ द. ५/०९/२०१४  

 डॉ.भगत हाद कृ णा यांना खुला (अनु.जाती) या वगामधून वै यक य उपअ ध क 

या पदावर र. .१५६०० - ३९१०० ेड वेतन र. .७६०० या वेतन ेणीम ये पदो नती दे यास 

मा यता देणेत येत आहे.  
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मा.सुजाता पालांडे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता-- 

 अनुकूल - ८१      तकूल- ० 

 अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट 

केले. 

      ---- 

मा.वैशाल  काळभोर – मा.महापौर साहेब, वषय मांक १२ वर मी पुढ ल माणे ठराव 

मांडत.े 
   

                                       वषय मांक – १२ 

दनांक – १०/११/२०१४              वभाग- मा.आयु त       

        संदभ:- १) मा.महापा लका आयु त यांचे प  .नर व/का व/१०/५९२/२०१३  

द.०४/०९/२०१३ 

           २) मा.शहर सुधारणा स मती सभा ठ. .४७ द.१८/१२/२०१३ 

           ३) मा.महापा लका सभा ठराव .४५८ द.२०/०१/२०१४ 

             ४) मा.महापा लका सभा ठ. .५१९ द.०५/०७/२०१४ 

               ५) मा.महापा लका सभा ठ. .५३६ द.०५/०८/२०१४ 

               ६) मा.महापा लका सभा ठ. .५५२ द.१९/०८/२०१४ 
                       
        पंपर  चंचवड मनपा ह ीत चाकण,देहू,आळंद , हंजवाडी, हाळुंग ेमोई, मा ंजी व 

इतर प रसराचा समावेश करणेबाबत शासनास मनपाचे अ भ ाय सादर करणेपूव  सव 

पदा धकार  यांची बैठक द.३०/०८/२०१३ रोजी मा.आयु त यांचे क ात घे यात आल . सदर 

बैठक त मनपा ह यी या उ तरेकडील १४ गावे आ ण मनपा ह ी या पि चमेकडील ६ गावे 

मनपा ह ीत समावेश करणेबाबत स व तर चचा करणेत आल  आ ण सदर ह वाढ चा ताव 

मा.शहर सुधारणा स मती माफत मा.महापा लका सभेपु ढे सादर करणेबाबत चचा झाल  तथा प 

स य:ि थतीत मनपा ह ीला लागून असलेल  गावे मनपा ह ीत समा व ट करणे यो य होईल. 

यानुसार खाल ल नमुद मनपा ह ी या उ तरेकडील आळंद , चंबळी, कु ळी, मोई, 

नघोजे, देहू, व लनगर आ ण मनपा ह ी या पि चमेकडील गहु ंजे, जांबे, मा ंजी, 

हंजवाडी, माण, नेरे, सांगवडे ह  मनपा ह ीला लागून असलेल  एकूण १४ गावे मनपा ह ीत 

समा व ट करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
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मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 

मा.योगेश बहल -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १२ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळी करणेत 

यावा अशी सूचना मी मांडतो. 

मा.अिजत ग हाणे -  मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 

  
 यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता-  
  
ठराव मांक – ५७९                                    वषय मांक – १२ 

दनांक – १०/११/२०१४              वभाग- मा.आयु त       

        संदभ:- १) मा.महापा लका आयु त यांचे प  .नर व/का व/१०/५९२/२०१३  

द.०४/०९/२०१३ 

           २) मा.शहर सुधारणा स मती सभा ठ. .४७ द.१८/१२/२०१३ 

           ३) मा.महापा लका सभा ठराव .४५८ द.२०/०१/२०१४ 

             ४) मा.महापा लका सभा ठ. .५१९ द.०५/०७/२०१४ 

               ५) मा.महापा लका सभा ठ. .५३६ द.०५/०८/२०१४ 

               ६) मा.महापा लका सभा ठ. .५५२ द.१९/०८/२०१४ 
                       
           वषय मांक १२ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळी करणेत यावा.   
 

 अनुकूल - ८१      तकूल- ० 
 

 अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट 

केले. 

      ---- 
 

मा.वैशाल  काळभोर – मा.महापौर साहेब, वषय मांक १३ वर मी पुढ ल माणे ठराव  

                 मांडत.े   
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                                       वषय मांक – १३ 

दनांक – १०/११/२०१४              वभाग- मा.आयु त       

    संदभ :-१) मा.महापा लका आयु त यांचे प  . नर व/का व/१०/५९८/२०१३  

            द.०७/१०/२०१३ 

         २) मा.शहर सुधारणा स मती सभा ठ. .४८ द.१८/१२/२०१३ 

         ३) मा.महापा लका सभा ठराव .४५९ द.२०/०१/२०१४ 

            ४) मा.महापा लका सभा ठ. .५२० द.०५/०७/२०१४ 
            ५) मा.महापा लका सभा ठ. .५३७ द.०५/०८/२०१४ 
       ६) मा.महापा लका सभा ठ. .५५३ द.१९/०८/२०१४ 
 
       पंपर  चंचवड मनपा ह ी या उ तरेकडील आ ण मनपा ह ीला लागून असलेल  ७ 

गावे आ ण मनपा ह ी या प चीमेकडील ७ गांवे अशी एकूण १४ गावे मनपा ह ीत समा व ट 

करणेबाबत ताव मा यतकेामी पुढ ल माणे आहे. मनपा ह ीत समा व ट करावयाचे गांव-े 

मनपा ह ी या उ तरे कडील ७ गावे- आळंद , चंबळी, कु ळी, मोई, नघोजे, देहू, व लनगर. 

मनपा ह ी या प चीमे कडील ७ गांवे- हंजवडी, जांबे, माण, मा ंजी, नेरे, गहु ंज,े सांगवडे 

वर ल माणे ताव प  .नर व/का व/१०/५९२/२०१३ दनांक ४/९/२०१३ अ वये मा.शहर 

सुधारणा स मतीमाफत मा.महापा लका सभेपुढे सादर केलेला आहे. तुत वषयी मा.आमदार 

ी. दल प मो हते यांनी द.१०/०९/२०१३ या प ाने खेड तालु यातील आळंद , चाकण, मोई, 

कु ळी, नघोज,े चंबळी, केळगांव, सालु ं ,े महाळुंग,े खराबवाडी, नाणेकरवाडी, मेदनकरवाडी, 

कडाचीवाडी या गावांचा पंपर  चंचवड महानगरपा लका ह ीत समावेश होणेबाबत वरोध केला 

अस याचे आ ण सदर गांवे मनपा ह ीत समावेश क  नये असे नमूद केले असून यासोबत 

ामपंचायती या ठरावाची त जोडल  आहे. तुत वषय मा.महापा लका सभेपुढे सादर केलेला 

अस याने या वषयासोबत मा.आमदार ी. दल प मो हते यांचे प  व यासोबतचे  सहप े  

मा.महापा लका सभेपु ढे सादर करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 

मा.योगेश बहल – मा.महापौर साहेब, वषय मांक १३ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळी करणेत 
यावा अशी सूचना मी मांडतो. 
मा.अिजत ग हाणे – मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो.  
           यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता-  
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ठराव मांक – ५८०                                    वषय मांक – १३ 

दनांक – १०/११/२०१४              वभाग- मा.आयु त       

  संदभ :-१) मा.महापा लका आयु त यांचे प  . नर व/का व/१०/५९८/२०१३  

           द.०७/१०/२०१३ 

        २) मा.शहर सुधारणा स मती सभा ठ. .४८ द.१८/१२/२०१३ 

        ३) मा.महापा लका सभा ठराव .४५९ द.२०/०१/२०१४ 

           ४) मा.महापा लका सभा ठ. .५२० द.०५/०७/२०१४ 
           ५) मा.महापा लका सभा ठ. .५३७ द.०५/०८/२०१४ 
      ६) मा.महापा लका सभा ठ. .५५३ द.१९/०८/२०१४ 
      
       वषय मांक १३ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळी करणेत यावा.   

    अनुकूल - ८१       तकुल- ० 

अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 

      -----     

मा.वैशाल  काळभोर -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १४ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 

                                                   वषय मांक – १४ 

दनांक – १०/११/२०१४              वभाग- मा.आयु त       

       संदभ : १) मा.महापा लका आयु त यांचे प  .नर व/का व/वाकड/१९८/२०१३,  
                द.२३/१२/२०१३ 

          २) मा.शहर सुधारणा स मती सभा ठ. .७ द.११/०८/२०१४ 

    पंपर  चंचवड शहरा या शासन नणय .ट पीएस - १८९३/१२७६/सीआर-१७४/९३/ 

युडी-१३, दनांक १८ स टबर १९९५ अ वये मंजूर वकास योजनेत व पंपर  चंचवड नवनगर 

वकास ा धकरणा या महारा  शासन, नगर वकास वभाग अ धसूचना .ट पीएस-

१८९३/१४१२/युडी-१३, दनांक २८ नो हबर १९९५ अ वये मंजूर तथा प महारा  शासन, 

नगर वकास वभाग अ धसूचना .पीसीएन-१६९७/९३४/ . .८९/न व-२२, मं ालय, मु ंबई दनांक 

१५ नो हबर १९९७ अ वये पंपर  चंचवड महानगरपा लके या नयोजन नयं ण क ेम ये 

समा व ट कर यात आलेले तसेच शासन नणय .ट पीएस -१८०६/१४१/ . .१९८६/२००९/न व-

१३, दनांक २९ मे २०१० अ वये फेरबदल तावानुसार मंजूर वकास योजनेतील खाल ल 

त यात दश वले या ता वत आर णाचे भूसंपादन व रत करणे कर ता संद भय प ा वये 

मा.नगरसद या यांनी कळ वले आहे. 
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न 

अ.
. 

आर ण 
मांक 

आर णाचे 
योजन 

स.नं. 

 
 

 

बा धत होणारे संपादन 
करावयाचे एकूण सुमारे 

े  चौ.मी. 

१ 

 

आर ण 
.३९४ 

मा य मक 
शाळा 

स.नं.२४५ 
पैक , २४६ 
पैक  व २४७ 

पैक  

१००००.०० चौ.मी. 

२ 

  

आर ण 
.३९६ 

ाथ मक 
शाळा 

स.नं.२३१ पैक . २०००.०० चौ.मी. 
 

  

     

 तर  तुत ज मनीचे महारा  ादे शक व नगररचना अ ध नयम १९६६ चे कलम 

१२६ व भूसंपादन अ ध नयम १८९४ अ वये तातडीने संपादन करणेकामी सदर आर णाचा 

भूसंपादन ताव मा.िज हा धकार , पुणे यांचेकडे पाठ वणसे मा यता देणेत येत आहे.  

मा.सजुाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े                          

मा. शांत शतोळे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. हा वषय 

नगररचना वभागाचा आहे. या याम ये आर णा या बाबतीत जी मागणी केलेल  आहे 

याबाबत संपुण मा हती सभागृ हाला दे यास सांगावे यानंतर बोल यात येईल. 

मा. तभा भदाणे (उपसंचालक नगररचना) – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, 

स मा.सभागृ ह. सदरचा वषय हा वाकड जुना ह ीमध या आर ण .३९४ मा य मक शाळा 

स.नं. २४५ पैक , २४६ पैक  व २४७ पैक  १ हे टर जागे या भूसंपादनाचा ताव आहे यातच 

दुसरा जो आहे आर ण .३९६ ाथ मक शाळा स.नं.२३१ पैक . २ हजार चौ.मी.चा ताव 

भूसंपादन कर यासाठचा आहे तो जी.बी. या मा यतेसाठ  ठेवलेला आहे. 

मा. शांत शतोळे -  मा.महापौर साहेब, ह  शाळा हायवे लागत आहे हे संपादन कशासाठ  

करायच े? का करायचे ?  

मा. तभा भदाणे (उपसंचालक नगररचना) – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, 

स मा.सभागृ ह. ह  था नक नगरसेवकांची र वे ट आहे.  

मा. शांत शतोळे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. या न म तान मला 

एक गो ट आप या ल ात आणून दयायची आहे. आप या महानगरपा लकेची शेकडो आर णं 

शाळांची आहेत. जवळपास २०० ते २२५ इमारती आहेत. आज आप या शाळेची अव था 

अ रश: बकट आहे. आप या शाळेतील टॉयलेटला तेथील वदयाथ  सु दा जावू शकत नाह त. 
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अशी अव था असेलतर आपण कोटयावधी पये देवून ह  आर ण ता यात घेणं बरोबर आहे 

का ? श णमंडळा या उबाळे मॅडम आहेत यांना वचारा, यां यावर अ तर त आयु त काम 

करतात यांना वचारा शाळांची काय अव था आहे. बलकूल चांगल  अव था नाह . मग तु ह  

आर ण संपादन क न करणार काय ? याच मॉडी फकेशन करा, ह  आर ण बदला. आप या 

शहरातील नागर क खाजगी ेञातील शाळाना जर ाधा य देत असतीलतर तु ह  खाजगी 

व पां या शाळांना का ह  मदत करत नाह त. मी तु हांला आठवण क न देतो, यावेळेस मी 

चेअरमन होतो शमा साहेबांनी आप या शाळे या आर णासाठ  नवीदा काढल . नामां कत 

शाळा या शहराम ये या यात, आ ह  ायोर ट  पु याला देतो, पुणे शहराकडे जातो. या 

सं थांनी आप याकडे यावं कंवा तो दजा असले या सं थांनी आप याकडे यावं हणून यांनी 

नवीदा काढल . याम ये दोन-तीन सं था पाञ झा या. जागा आप याकडे असताना सु दा  

काह  अडचणी आ यामुळे या सं थाना जागा ता यात देवू शकलो नाह त. आपण आहे या 

देवू शकत नाह त मग हे नवीन यायच कशाला ?  ता यात घेवू नये असं नाह , तु ह  

ता यात या परंतु आर ण बदल करा. नागर कांना जर दुसर  सु वधा देता येत असेलतर तर 

शंभर ट के हे करा. ता यात घेणेबाबत मला वाटत नाह  कोणाचा वरोध असेल पण जे 

योजन आहे, या यासाठ  रझ हशन ठेवलय तो उ ेश माञ शंभर ट के चुक चा आहे. जे 

आप याकडे आहे ते यव थीत क  शकत नाह त आ ण नवीन घेवून काय करणार ?  

सांगवीला एकाच ठकाणी कमीत कमी मा य मक आ ण  ाथ मक शाळची १३ आर ण 

आहेत. यातील डे हलप तीन झाल.े पंपळेगुरव या दोन शाळा आ ण सांगवीची एक शाळा 

आहे. या प रसरात इतर खाजगी शाळा तेरा आहेत. अशी प रि थती एकटया आम याकडेच 

नाह तर सगळी कडे तशी प रि थती आहे. वाकड आ ण पंपळे सौदागर हा ऐर या हायफाय 

ऐर या आहे तेथे मराठ  शाळा व सेमी इं जी शाळेत कोणी जाणारपण नाह . या हायवेला 

सगळा ए यूकेशन हब झाला आहे. तेथे मोठमोठया लाखो पये फ असले या शाळा आहेत. 

ती आर ण ता यात घेवून करणार काय ? यामुळे संपादनाला बलकुल वरोध नाह  परंतु 

संपादन झा यानंतर आर ण बदल करणे हे सु दा आपल काम आहे यामुळे माझी तु हांला 

वनंती आहे आर ण ता यात आ यानंतर मॉडी फकेशनचा ताव हा तुम याकडून आला 

पा हज.े शासनाची जबाबदार , शासनाची जबाबदार  असं हणून पण चालणार नाह , 

समाजाला काय पा हजे याची जाणीव सु दा शासनाला झाल  पा हजे. आ हांला जे पा हजे ते  

तु ह  दल पा हज,े तुम याकडे जे आहे ते आ ह  घेणारच आहोत. पण आमची सु दा गरज 

तु ह  ओळखल  पा हज,े आ हांला काह  यातून आ मसात करता येत असेल, यातून 

आ हांला देशाला पुढ नेता येत असेलतर ते दया. यामुळे माझा या संपादनाला शंभर ट के 

वरोध नाह , या उ ेशाला वरोध आहे. तो उ ेश महानगरपा लकेकडून सा य होत नाह . 

महानगरपा लके या शाळेची प रि थती वाईट आ ण बकट आहे यामुळ हे आर ण ता यात 
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आ यानंतर आर णाचा उ ेश बदलावा हणून शासनाने कायवाह  करावी अशी माझी वनंती 

आहे. मा.महापौर मी वनंती करतो हे आर ण ता यात घेवून हे आर ण बदल याचे अ धकार 

मा.आयु तांना दे यात यावेत आ ण या वषयास मंजूर  देणेत यावी.  

मा.धनंजय आ हाट -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त, स मा.सभागृ ह. सदर या वषयासंदभात 

नगररचना हा वभाग शहरा या वकासा या ट कोनातनू अ यंत मह वाचा वभाग आहे. 

आ ण हा वभाग जर ठ प झाला, आ ण या वभागाची गती कमी झाल तर नवीन जो ामीण  

भाग समा व ट कर यात आलेला आहे या भागाचा नि चत वकास मंदावणार आहे. हणून 

नगररचना वभागाची प रि थती गे या तीन दवसापुव  आयु तांनी अचानकपणे ि हजीट केल , 

या वभागातील अ धकार , यां या गैरहजेर  संदभात मी आयु तंना बोललो, या ठकाणची 

प रि थती मी नदशनास आणून दल. दवाळी झाल  यापुव ची नवडणूक आचारसं हता 

आ ण दवाळी झा यानंतर २७ तारखेपासून कालपयत नागर कां या मोठया माणात त ार  

वाढ या. अनेकवेळा मी वत: या ठकाणी आम या भागा या कामा नमी ताने गेलो परंतु 

या ठकाणी कुठ याह  कारचे अ धकार  उपि थत न हत.े जर नगरसद यांची ह  प रि थती 

असेलतर सवसामा य नागर कांना  कती हेलपाटे मारावे लागत असतील याचा आपण वचार 

कर याची गरज आहे. आयु त साहेब आप याला सांगीतल, आपण या ठकाणी ि हजीट केल , 

वतमानपञाम ये बातमी आल . एवढयाव न हे थांबणार नाह तर मी आप याला सांगीतल होत 

क , २७ तारखेपासून महापा लकेची परंपरा ढ झालेल  आहे. शासक य सु ी, सणाची सु ी 

असेल आ ण श नवार, र ववार जोडून आला क  मधला दवस कामकाजाचा असतो या दवशी 

दांडी मारायची अशी सं कृती ढ झालेल  आहे क  सलग चार-चार, पाच-पाच दवस अ धकार  

या ठकाणी नसतात व शासनाचे आ ण महापा लकेचे चंड नुकसान होत.े कुठ याह  अ धका-

यांना वाटत नाह  क  आपण आपले काम जबाबदार ने पार पाडावे. हणून अशा कारचा पायंडा 

या महानगरपा लकेम ये पडलेला आहे. कुठ याह  कारची परवानगी न घेता रजा टाकल  

जात.े ये ात जर नगररचना वभागात आपण गेलो तर  ३ ते ५ ह  वेळ नागर कांसाठ  

दलेल  आहे पण या ठकाणी अ धकार  उपल ध नसतात. सकाळी गेलेतर अ धकार  ि हजीटला 

गेले असे सांग यात येत.े ि हजीट बुकम ये पा हलेतर याम ये कुठ याह  कारची न द नसत े

व र ठांची परवानगी न घेता स हअर असतील, जे.ई. असतील ते आप या मनमानी माणे 

जीकडे जायच तीकडे जातात जे करायच ते करतात. यांना वाल  कोणीह  उरलेला नाह . 

ि हजीट बुक पा हलेतर याम ये काह ह  तपशील नसतो. हा अ यंत मह वाचा वभाग आहे. 

सकाळी कती वाजता यायचे कती वाजता मट ंगला जायच, कती वाजता ि हजीट करायची हे 

नयोजन ठरले पा हजे.  सव अ धका-यांना ि हजीटसाठ  वेळ ठरवून दयावी. एक तासाम ये 

ि हजीट क न परत कामाला येवू शकतात. एक तास ि हजीटला दयावी. यां या 

कामकाजासाठ  दोन ते तीन तास दया, तुम या संदभातील या काह  मह वा या मट ंग 
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आहेत यासाठ  वेळ दया. आ ण दुपार  ३ ते ५ या वेळेत फ त नागर कांचे काम होतील असे 

करावे. ब-याचवेळा असे नदशनास आलेल आहे क , सहा वाज यानंतर दोन वभाग चालतात. 

महापा लका बंद होते व बांधकाम परवानगी आ ण नगररचना वभाग चालू असतात. 

सं याकाळी सहा नंतर या ठकाणी व श ठ लोक असतात. परंतु ३ ते ५ नागर कांना वेळ दल  

असेलतर, असे कोणते नागर क आहेत शहराम ये क  सं या. ६ नंतर येवून या ठकाणी 

अ धका-याबरोबर बसून काम केल  जातात. सहा या नंतर तु हांला काह  काम करायचे 

असेलतर ते ओ हरटाईम घेवून एक-दोन तास थांबून केले पा हजे. या दवशी आपण ि हजीट 

केलेल  आहे २७ तारखेपासून आजपयतचा तपशील मी मागीतलेला होता. आपण या ठकाणी 

सांगीतल, पञकारांना सु दा सांगीतल क  २७ तारखेपासून आजपयत यांनी  परवानगी न 

घेता, रजा न घेता गैरहजर कमचार  आहेत यां यावर कारवाई कर याचे आ वासन आयु तानी 

पञकारांना दलेले होत. या संदभात आपण काय कारवाई केलेल  आहे याचा खुलासा करावा.       

तरच ख-या अथाने या कामाला चांग या कारची पुतता येणार आहे, या संदभात खुलासा 

करावा अशी मी वनंती करतो.  

मा.साधना जाधव – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. मा या भागामधील 

शाळे वषयी सांगत,े गेल  अडीच वष पुण झालेले आहे हा वषय मांडत.े २१ गु ंठे जागा 

शाळेसाठ ची ता यात आलेल  आहे यावर कायवाह  होत नाह . फ त हणतात क  ब डींग 

परमीशनला आहे पण आता आडीच वष पुण होवून सु दा ब डींग परमीशनवाले काह  दखल 

घेत नाह त. कुदळवाडीला अशी शाळा आहे या ठकाणी तु ह  ि हजीट मारा ती शाळा पडायला 

झालेल  आहे आ ण या शाळेला पञे आहेत वारे सुट यानंतर एवढ  पञे वाजतात क  मुलांच 

अ यासाकड ल च राहत नाह . बाथ मची यव था नाह , मैदान यवि थत नाह . 

कुदळवाडी या शाळेम ये मुलांना खुप ञास सहन करावा लागतो. जर हे आर ण ता यात 

आलेल  आहेत तर तु ह  या यावर लवकरात लवकर बांधकामाची परवानगी घेवनू शाळा 

लवकरात लवकर चालू करावी. आम या अडीच वषाम ये शाळा तयार करावी हणजे तेथील 

मुलांना चांगले श ण घेता येईल अशी वनंती करत.े 

मा.कैलासभाऊ थोपटे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. भूसंपादनाचा 

वषय आलेला आहे. मी गे या सात-आठ वषापासून रोडचे भूसंपादन करावे यासाठ  य न 

करत आहे. येक वषय येथून पाठ वला जातो  परंतु या या पुढची कायवाह  होते का नाह  

याकडे कोणाचेह  ल  नसत,े असा माझा नगररचना वभागावर एक आरोप आहे. मी 

सात याने सांगतो आमचा १८ मी. र ता यातला ९० ट के ता यात आलेला आहे दहा ट के 

ता यात आलेला नाह . याक रता मी अनेकवेळा नगररचना वभागाकडे पाठपुरावा केलेला आहे. 

या वभागाकडून भूसंपादन ऑफ सकडे जो पाठपुरावा करायला पा हजे तो केला जात नाह  
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याक रता आपण फ त आप या प रसराचा वकास करत असताना मा या भागाम ये आठ 

आर ण आहेत, आठ डी.पी.रोड आहेत. डी.पी. लॅनला आठरा ते एकोणावीस वष झालेले आहे 

एकाह  जागेचे भूसंपादन केलेले नाह  याच कारण शोधल पा हज.े नगररचना वभागा या 

कमचा-यांना या कामाम ये इ े ट नाह . यांना ब डर या कामाम ये इ े ट आहे, शेतक-

यां या कामाम ये इ े ट नाह . शेतक-यानी यां या जागेची मोजणी के यानंतर, अ भ ाय 

माग यास गेलेतर सहा- सहा म हने अ भ ाय मळत नाह , हे दुदव आहे. आम याकडे गाडनचे 

आर ण आहे. साधारणत: ते एक हे टर वीस आरचे आर ण आहे. असे असताना आप या 

नगररचना वभागाकडे याचा ताळमेळच लागत नाह . काह  वेळेला हणतात आम याकडे १०० 

गुंठे जागा ता यात आलेल  आहे, काह  वेळेला हणतात ८० गुंठे जागा ता यात आलेल  आहे. 

मी वत: भदाणे मॅडमकड ेकमीत कमी  प नास वेळा गेलेलो असेल. तेथील शेतक-यांनी काह  

भाग ता यात दयावा यासाठ  शेतक-यांना सु दा घेवून गेलो. या शेतक-याचा अ भ ाय 

आप या नगररचना वभागाने कमीत कमी सहा म हने दलेला नाह . आपण मा टर लॅन 

कशाला तयार करतो. याची अंमलबजावणी हायला पा हज.े याचे रझ ट लागले पा हजे, 

नागर कांना याचा फायदा झाला पा हज.े भूसंपादनासाठ  जे ताव पाठ वतो यातीत कमीत 

कमी दहा ताव पाठ वलेतर एक तर  पुण शंभर ट के स सेस झाला पा हज.े गाडन या 

संदभात मी आलेलो होतो याचे काय झाले. यानंतर राहाटणी गावचा काह  पाट यासाठ  

अनेकवेळा मी पाठपुरावा केला पण ते भूसंपादना बाबतीत अडचणी सांगतात आण याचा 

कोणीह  पाठपुरावा करत नाह त. तर  या दो ह  संदभात मला खुलासा करावा.                         

मा.अ नता तापक र -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. शाळेचा वषय 

नघालेला आहे. पवनानगर, काळेवाडी भागाम ये  चार वष झाले शाळेच बांधकाम चालू आहे 

परंतु ते अजून पुण झालेले नाह . महापा लका शाळेम ये टॉयलेटची यव था नाह . 

बस यासाठ  बचेस नाह त, सतरं या नाह त, वगाला खड या सु दा नाह त. आता थंडीच े

दवस आहेत. पवनानगरम ये चार वष झाले शाळेचे बांधकाम चालू आहे ते कधी पुण होणार 

आहे हे सांगावे. 

मा.शारदा बाबर  - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, मी यापुव  शाळेचे नवेदन दलेले 

होत.े आम या भागात शाळेचा ऐर या आहे तेथील मुलांना रोड ॉस क न जावे लागत.े 

यापुव  मी शाळा कर यासाठ  नवेदन दलेले होत.े आयु त साहेब, आपण सांगीतले होते मी 

ि हजीट देतो हणून परंतु ती दलेल  नाह . शाळे या संदभात लवकरात लवकर आर ण पाहू न 

काम करावे ह  वनंती.  

मा.मंदा कनी ठाकरे – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडते- भाग २८ मासुळकर 

कॉलनी येथील आर ण . ८० स.नं. १०९/११० उदयानाचे आर ण असून सदरचे ेञ ०.८० 
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हे टर चौ.मी. आहे. तर  तूत ज मनीचे महारा  ादे शक व नगररचना अ ध नयम १०६६ चे 

कलम १२६ व भूसंपादन अ ध नयम १८९४ अ वये तातडीने संपादन करणेकामी सदर आर णाचा 

भूसंपादन ताव मा.िज हा धकार  पुणे यांचेकडे पाठ वणेस मा यता देणेत यावी. 

मा.स वता साळंूके - मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देत.े                    

मा.रामदास बोकड – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. या सभागृ हाम ये 

आ यानंतर मी आठवण क न देतो दोन वष होवून गेले १९९४ चे माझे आर ण आहे, 

नगररचना वभागाकड ेमी इतका पाठपुरावा केला क  दवसातून तीन ते चार वेळा मी यां या 

टेबलवर, यां या केबीनम ये जात होतो. आयु तांना मी सांगत होतो क  ९४ चे आर ण आहे. 

मुलाना ती जागा खेळ यासाठ  लागत.े जागा ता यात आलेल  आहे या यानंतर यांनी काह ह  

वकासाचा य न केलेला नाह . हे आर ण कती वष ठेवायचे हे नगररचना आ ण आयु त 

साहेब यांनी ठरवावे. आ ह  सांगतो याला काह  कमंत राह लेल  नाह . या ठकाणी संबंधीत 

लोकांची मट ंग लावून खाजगी वाटाघाट ने का होईन यांना परतावा देवून ती जागा ता यात 

घेवून मुलांना खेळ यासाठ  उपल ध क न दे यास काह  अडचण नाह  यासाठ  नगररचना आ ण 

शासन टाळाटाळ करत.े यात यांना काय इ े ट आहे हे मा हत नाह . या वषयाचा येक 

जी.बी.म ये आवाज उठ वला परंतु नगररचना वभाग याची काह  दखल घेत नाह . थाप य 

वभागाशी पाठपुरावा केलातर यांचेकडून उ तर येते क  ती जागा ता यात आल . १५ गु ंठे जागा 

आहे, ९ गु ंठे जागा ता यात आलेल  आहे. ६ गु ंठे जागा ता यात यायची आहे. या ठकाणी ६०० 

वदयाथ  शकतात, मुलानां बस यासाठ  जागा नाह . ता यात जागा आलेल  असताना सु दा ल  

दले जात नाह . या ठकाणी शाळेची इमारत मंजूर असताना देखील वदयाथ  श णापासून 

वंचीत आहेत. मग आ ह  बोलतो याला काह  कमंत आहे का नाह , याची दखल शासन 

घेणार का नाह . खरंतर आ ह  आता जी.बी.म ये बोलायचच टाळलेल आहे. कारण बोलून काह च 

उपयोग नाह  येथून बाहेर गेले क  सव वस न जातात. मला भदाणे मॅडमला वनंती करायची 

आहे मी आप याला कळकळीची वनंती केलेल  आहे क  या आर णाचा जाणीवपुवक वचार 

होत नाह . याला जबाबदार आपले डपाटमट आहे. आप याकडून कारवाई होत नाह  हणून 

थाप य वभाग काम करत नाह . आपण जागा ता यात दयावी, थाप य वभाग डे हलप करेल. 

नगररचना वभागाने टाळाटाळ केल तर १० वष ते आर ण ता यात येणार नाह . महापौरांचा 

जुना वॉड आहे यांना याची क पना आहे. आता नवडणूका संपले या आहेत, कारण 

सांग यासाठ  श लक राह लेल  नाह , आचारसं हता नाह . २०१५ ये याऐवजी ३१ डसबर २०१४ 

पयत या गो ट चा नणय केलातर शासनाचे अ भनंदन क न वागत करेल. मुलां या 

श णासाठ  शासन चांगला नणय घेतला हणून मी याच नि चतपणे समाधान मानेल.  

ध यवाद.  
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मा.अजय सायकर – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. पञकार बंधुनो. एक ते 

दड वषापुव  स मा. श णमंडळ सद य, व णूपंत नेवाळे आ ण मी शाळे या भूसंपादना या 

संदभात शासनाला पञ दलेले होत.े नेवाळेव ती शाळा नं. ८८, आमचे सहकार  बोकड साहेबांनी 

जे सांगीतल यां या बोल यात आ ण मा या बोल यात काह  फरक नाह . आम याह  शाळेची 

तीच अव था आहे. नेवाळे मंडळी ह  जागा दे यासाठ  तयार आहेत, ते का थांबले हे समजत 

नाह . व णूपंत नेवाळे आ ण आमचे पञ सु दा मळालेले आहे तर  याम ये ल  घालावे आ ण 

लवकरात लवकर ताबा घेतलातर इमारत बांधुन मुलांना चांग या कारचे श ण देवू शकू, 

ध यवाद. 

मा. भाकर वाघेरे – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो - मौजे पंपर  वाघेरे 

येथील आर ण . १७४ ाथ मक शाळा यासाठ  आर ीत असून म. ा. व अ ध नयम १९६६ चे 

कलम १२६ व भूसंपादन अ ध नयम १८९४ अ वये तातडीने संपादन करणेकामी भूसंपादन 

तावास मा यता देणेत यावी. 

मा.शञु न काटे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो.  

मा.संजय काटे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. ाथ मक आ ण 

मा य मक शाळे या भूसंपादना वषय येथे आलेला आहे. मा या भागात बोपखेल गावाम ये 

महापा लकेची शाळा आहे या याम ये ब-याचशा खो या मोकळया आहेत या ठकाणी मा य मक 

शाळा चाल वता येईल. सदरची गो ट मी त काल न श णा धकार  यां या ल ात आणून दलेल  

होती परंतु यांनी काह  ल  दलेल नाह  आ ण ते तसंच पे डीग पडलेल आहे. मा या 

भागातील मा य मक शाळा लवकरात लवकर सु  करावी अशी मी वनंती करतो. बोपखेल 

प रसराम ये दहा ते बारा हजार लोकसं या आहे.  प रसर वाढ यासाठ  या ठकाणी कोप नाह  

अशा प रसराम ये शाळेचे कती आर ण असावेत महापा लकेची एक शाळा व खाजगी दोन अशा 

या ठकाणी तीन शाळा चालू आहेत. आणखीन पांच शाळेचे या ठकाणी आर ण आहे. कुठला 

कायदा लावला, कशा प दतीने आर ण टाकले हे ल ातच येत नाह . ते आर ण बदल क न 

यो य जे करणे गरजेचे आहे यात बदल क न तसा ताव करावा अशी या ठकाणी मी सूचना 

करतो, ध यवाद.   

मा.वैशाल  काळभोर – मा.महापौर साहेब, उपसूचना ि वकारल  आहे. 

 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
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   ठराव मांक – ५८१                                     वषय मांक – १४ 

   दनांक – १०/११/२०१४             वभाग- मा.आयु त       

       संदभ : १) मा.महापा लका आयु त यांचे प  .नर व/का व/वाकड/१९८/२०१३,  

                द.२३/१२/२०१३ 

           २) मा.शहर सुधारणा स मती सभा ठ. .७ द.११/०८/२०१४ 

      पंपर  चंचवड शहरा या शासन नणय .ट पीएस - १८९३/१२७६/सीआर-

१७४/९३/ युडी-१३, दनांक १८ स टबर १९९५ अ वये मंजूर वकास योजनेत व पंपर  

चंचवड नवनगर वकास ा धकरणा या महारा  शासन, नगर वकास वभाग अ धसूचना 

.ट पीएस-१८९३/१४१२/युडी-१३, दनांक २८ नो हबर १९९५ अ वये मंजूर तथा प महारा  

शासन, नगर वकास वभाग अ धसूचना .पीसीएन-१६९७/९३४/ . .८९/न व-२२, मं ालय, 

मु ंबई दनांक १५ नो हबर १९९७ अ वये पंपर  चंचवड महानगरपा लके या नयोजन 

नयं ण क ेम ये समा व ट कर यात आलेले तसेच शासन नणय .ट पीएस -

१८०६/१४१/ . .१९८६/२००९/न व-१३, दनांक २९ मे २०१० अ वये फेरबदल तावानुसार 

मंजूर वकास योजनेतील खाल ल त यात दश वले या ता वत आर णाचे भूसंपादन 

व रत करणे कर ता संद भय प ा वये मा.नगरसद या यांनी कळ वले आहे. 

  

न 

अ.
. 

आर ण 
मांक 

आर णाचे 
योजन 

स.नं. 

 
 

 

बा धत होणारे संपादन 
करावयाचे एकूण सुमारे 

े  चौ.मी. 

१ 

 

आर ण 
.३९४ 

मा य मक 
शाळा 

स.नं.२४५ 
पैक , २४६ 
पैक  व २४७ 

पैक  

१००००.०० चौ.मी. 

२ 

  

आर ण 
.३९६ 

ाथ मक 
शाळा 

स.नं.२३१ पैक . २०००.०० चौ.मी. 
 

  

 तर  तुत ज मनीचे महारा  ादे शक व नगररचना अ ध नयम १९६६ चे कलम १२६ व 

भूसंपादन अ ध नयम १८९४ अ वये तातडीने संपादन करणेकामी सदर आर णाचा भूसंपादन 

ताव मा.िज हा धकार , पुणे यांचेकडे पाठ वणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच भाग २८ 

मासुळकर कॉलनी येथील आर ण . ८० स.नं. १०९/११० उदयानाचे आर ण असून सदरचे 

ेञ ०.८० हे टर चौ.मी. आहे. तर  तूत ज मनीचे महारा  ादे शक व नगररचना 
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अ ध नयम १०६६ चे कलम १२६ व भूसंपादन अ ध नयम १८९४ अ वये तातडीने संपादन 

करणेकामी सदर आर णाचा भूसंपादन ताव मा.िज हा धकार  पुणे यांचेकडे पाठ वणेस 

मा यता देणेत येत आहे तसेच मौजे पंपर  वाघेरे येथील आर ण . १७४ ाथ मक शाळा 

यासाठ  आर ीत असून म. ा. व अ ध नयम १९६६ चे कलम १२६ व भूसंपादन अ ध नयम 

१८९४ अ वये तातडीने संपादन करणेकामी भूसंपादन तावास मा यता देणेत येत आहे.  

 अनुकूल- ८१      तकुल- ० 

 अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 

        ----- 

मा.वैशाल  काळभोर – मा.महापौर साहेब, वषय मांक १५ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े  

ठराव मांक – ५८२                                     वषय मांक – १५ 

 दनांक – १०/११/२०१४           वभाग- मा.आयु त    

      संदभ : १) मा. े ीय अ धकार  यांचे प  .ब ेका/२/का व/७९/२०१४,  

                द.३१/०७/२०१४  

          २) मा.शहर सुधारणा स मती सभा ठ. .८ द.११/०८/२०१४ 

मा.ब भाग स मती सभा ठराव  .७ दनांक १८/०६/२०१४ नुसार थेरगाव येथील 

सामािजक कायकत नागुभाऊ ग तराम बारणे यांनी सन १९८९ साल  महानगरपा लकेला शाळा 

बांध यासाठ  १० गु ंठे जागा वनामोबदला दल  होती. मागील वष  दनांक २५/०६/२०१३ म ये 

यांचे नधन झाले. शाळे या प रसराम ये यांचे मरणाथ अधपुतळा बन वणेबाबतचा संपुण 

खच तसेच चौथा-याचा खच बारण ेकुटंूब कर यास तयार अस याने यास मा यता देणेत येत 

आहे. तसेच ी.नागुभाऊ ग तराम बारणे सामािजक कायकत थेरगांव यांचा अधपुतळा बारणे 

कुटंू बयांनी वखचाने बन वला असुन याचा कोण याह  कारचा आ थक बोजा मनपावर 

पडणार नस याने तो थेरगांव येथील नाग ूबारणे ाथ मक शाळा, थेरगांव मुले/मुल  या शाळेत 

बस व यास मा यता देणेत येत आहे. 

 मा.सुजाता पालांड े– मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 

   यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

       अनुकूल- ८१       तकूल- ० 

 अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 

                                  ------           
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मा.वैशाल  काळभोर – मा.महापौर साहेब, वषय मांक १६ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े  

                                    वषय मांक – १६ 

 दनांक – १०/११/२०१४           वभाग- मा.आयु त    

          संदभ : १) मा.महापा लका आयु त यांचे प  .नर व/का व/११/ चंचवड/१६८/२०१४,  

                   द.०२/०८/२०१४  

             २) मा.शहर सुधारणा स मती सभा ठ. .९ द.११/०८/२०१४ 

       पंपर  चंचवड महानगरपा लका ह ीतील चंचवड येथील स ह नं.२५४ ते २५८ या 

मनपा या मालक या जागेवर BSUP योजनेअंतगत झोपडप ीचे जागेवर पुनवसन क प 

मनपा राब वत आहे.  सदर क पाम ये एकूण ६७२ गाळे (६ इमारती) बांधावयाचे आहेत.  या 

पैक  ५ इमारतींचे बांधकाम पूण वास आलेले आहे. वषया धन जागेवर पंपर  चंचवड 

महानगरपा लके या सन १९७८ चे मंजूर वकास योजनेनुसार आ. .१३१ भाजी मंडई व शॉ पंग 

सटर, आ. .१३२ खेळाचे मैदान, आ. .१२५ मा य मक शाळा, आ. .१२६ ाथ मक शाळा, 

आ. .१२७ उ यान, या योजनाची आर णे होती. उ त आर णांची जागा भूसंपादन 

काय या वये १९८६ साल  महानगरपा लके या ता यात मळा या आहेत. पंपर  चंचवड 

महानगरपा लके या सन १९९५ या सुधा रत मंजूर वकास योजनेनुसार या ठकाणी आर ण 

.२५३ अ वये मा य मक शाळा व आर ण .२५४ अ वये ाथ मक शाळा आ ण आर ण 

.२५१ अ वये भाजीमडंईसाठ  या योजनासाठ  आर णे कायम केल  आहेत. तदनंतर 

महारा  ादे शक व नगररचना अ ध नयम १९६६ चे कलम ३७ माणे शासन नणय 

.ट पीएस-१८९८/६४/ . .७/९८/न व-१३, द.२२ जून १९९८ अ वये “ मा य मक व ाथ मक 

शाळेसाठ  ” आर त जागा मैलाशु द करण क प या योजनाथ वापरणे तव आर णाचे 

योजनात बदल कर याचा फेरबदलाचा ताव शासनाने मंजूर केला आहे. पंपर  चंचवड 

महानगरपा लककेने आर ण .२५१ भाजी मंडई आर णाचे एकूण ४७०१.६० चौ.मी. े ामधील 

३१४९.८६ चौ.मी. े ात बी.एस.यु.पी. योजनेअंतगत ३ इमारतीचे बांधकाम केले असून भाजी 

मंडई आर णासाठ  १५५१.७४ चौ.मी. े  कायम ठेवले आहे. तसेच आर ण .२५३ 

मैलाशु द करण क ाचे एकूण २४८२१.५० चौ.मी. े ामधील ५२३७.२३ चौ.मी. े ावर 

बी.एस.यु.पी.योजनेअंतगत ३ इमारती ता वत के या असून यापैक  २ इमारतींचे काम केले 

आहे. शासन नदेश द.२४/१२/२००८ व शु द प क द.२०/०५/२०१० यास अनुस न 

महानगरपा लका बी.एस.यु.पी. योजनेसाठ  २.५ एफ.एस.आय. अनु ेय क न योजना राबवू 

शकत.े  परंतु पंपर  चंचवड महानगरपा लकेने बी.एस.यु.पी. योजना मंजूर वकास योजने या 

आर त जागेवर राब व यामुळे सदर क पातील इमारतींना भोगवटाप  दे यास कायदे शर 
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अडचणी येत आहेत.  यामुळे या क पातील सद नका लाभाथ ना वाटप करणे श य होत 

नाह .  सदर क पाबाबत मा.उ च यायालयात जन हत या चका .७४/२०१३ दाखल आहे.  

सदर क प पुण वास ने यासाठ  व लाभाथ ना घरकुले वाटप करणे श य हो यासाठ  मंजूर 

वकास योजनेत फेरबदलाची कायवाह  क न क पाची जागा आर णातून वगळून नवासी 

वभागात समा व ट करणे म ा त आहे. सबब मौजे चंचवड स.न.२५४, २५५ पैक  

( स.स.नं.४५०९, ११९३ पैक ) मधील आर ण .२५१ भाजी मंडई या एकूण आर णाचे 

४७०१.६० चौ.मी. े ापैक  बी.एस.यु.पी. योजने अंतगत क प राब वलेले ३१४९.८६ चौ.मी. े  

आर णातून वगळून नवासी वभागात समा व ट करणे आ ण स.नं. २५६, २५७, २५८ पै 

( स.स.नं.११९३ ते ११९७ पै) मधील आर ण .२५३ मैलाशु द करण क  े  २४८२१.५० 

चौ.मी. या मधील क प भूखंड े  ५२३७.२३ चौ.मी. यामधील पवना नद चे नळी पुररेषेतील 

४२५.८७ चौ.मी. े  वगळून उव रत े  क प भूखंडाचे उ तरेकडील ४२५.८७ चौ.मी.असे 

एकूण ५२३७.२३ चौ.मी. े  आर णातून वगळून नवासी वभागात समा व ट करणेसाठ  

महारा  ादे शक व नगररचना अ ध नयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये फेरबदलाची या 

मा.महापा लका सभे या मंजूर ने काया वयीत करणे म ा त आहे. मंजूर वकास योजनेत 

ता वत करावयाचे फेरबदल दश वणारा वकास योजनेचा भाग नकाशा मा हतीसाठ  तावा 

सोबत जोडला आहे.  यानुसार पंपर  चंचवड महानगरपा लके या जु या ह ीचे सुधा रत मंजूर 

वकास योजनेत महारा  ादे शक व नगररचना अ ध नयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये 

फेरबदल कर यास, फेरबदलाची सव वैधा नक कायवाह  क न फेरबदलाचा ताव शासनास 

मा यतेसाठ  सादर कर यास आयु त, पंपर  चंचवड महानगरपा लका यांना ा धकृत 

कर यास मा यता देणेत येत आहे. 

मा.सुजाता पालांड े– मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 

मा. समा सावळे  -  मा.महापौर साहेब, मा.सभागृ ह, या ठकाणी या क पा या वरोधात           

मी वत: हायकोटाम ये पट शनर आहे. खरंतर साहेब, शासनाचा खरा चेहरा आता समोर 

येतो. आमचे बांधकाम झालेले असतीलतर आमचे आर ण बदलता येत नाह त आ ण       

तु ह  केले या चुकावर माञ तु हांला सोई करपणे पांघ ण घालता येत.े या जागेवरच ेआर ण     

एकदा बांधकाम झा यानंतर नयमीत करता येत नाह त व या संदभातील  ३७ ची कायवाह  

करता येत नाह . याची बांधकाम परवानगी देताना पासून या क पाम ये अनेक ञुट  आ ण 

मोठा टाचार या ठकाणी झालेला आहे आ ण हणून हायकोटात दाद मागीतलेल  आहे.  मला 

सांगावे आयु त साहेब, आतापयत कती आर णा संदभात आपण हायकोटात गेलात, या 

ठकाणी गोरगर बांनी घरे बांधलेल  आहेत. तु ह  केले या चुकावर आ ह  पांघ न घालायच का.           

२५ कोट चे काम आपण डायरे ट दलेले आहे. आज एका ईमारतीसाठ  आपण नवीदा 

काढलेल  आहे. आपण केले या अन धकृत कामाना आ हांला कोटात जावुन दाद मागावी लागत े
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आ ण मग शासनाचे डोळे उघड या जातात. साहेब, येथे आपण काह जर  केलतर  तथे माञ 

मीच आहे. मी आजपयत हायकोटात अशी कोणती मागणी केलेल  नाह . मे.कोटाचा पुणपणे 

आदर क न आ ण माझे अ धकार अबा धत ठेवून कोटन े सु दा तुम या नदशनास आणून 

दले. तु ह  गु हे करायचे आ ण आ ह  का लपवायच.े  महापौर साहेब, आपण या भागात 

राहतात या भागावरती अनेक आर णावर बांधकाम झालेले आहेत ते शासन काढणार का ? 

ना बांधकाम ठेवू शकणार, ना शासन असा ताव ठेवणार. आ ण अस े वषय आ यानंतर 

तु ह  माञ बनबोभाट मंजूर  देताय. मा.महापौर साहेब, आपण मा हती घेता का ? या वषयात 

काय झालेले आहे, कोटाने काय सांगीतले, कोण या टेजला आहे याची मा हती आपण न घेता 

डायरे ट मंजूर हणता. मा.महापौर, या शहरात तु हांला शासन नवडून देत नाह , या 

शहरामधील सवसामा य नागर क नवडून देतो. आ ण या नागर कांनी जर चुकून-माकून 

आर णावर बांधकाम केलेले असतीलतर यांचे बांधकाम पाड यासाठ  माग या सभेत आपण 

पोल स फोस नेम यास मंजूर  दलेल  आहे. मला हायकोटाचं कधी कधी कौतूकच वाटतंय. 

आ ण खास क न शासन हणून तुमच. एक कडे हायकोटाने सवसामा यांचे बांधकाम तोडा 

हणून १५० लोक नेमायचे तुम यावर नबध लादले, आ ण नाह  केलतर महापा लका बरखा त 

का क  नये हणून तुम यावर नोट स बजावल. या ठकाणी तु हांला बळजबर  का होईना, 

तूमच नाक दाबून त ड उघडायला हायकोटाने भाग पाडलं. आ ण दुसर कड े माञ तु ह  

तुम याच कामाम ये हेरफेर क न कोटापु ढे खोटया मा ह या सादर क न आपण अशा कारचे 

वषय सभागृ हापुढे आणता. सांगायच ता पय एकच आहे क  जे नयम तु ह  वत:साठ  करता 

तुमचा टाचार लपव यासाठ  करता, तुमचा खोटेपणा लपव यासाठ  करता, तो आम या 

सवसामा य नागर कांसाठ  एकदातर  क न बघा, ते आपण करणार नाह त. या सगळया 

वषयाम ये आपण एकदम तातडीन,े उ साहाने आपण सहभागी होता. मा.महापौर साहेब, या 

दवशी या बीएसयुपी क पाची बांधकाम परवानगी दल  या दवसापासून मी या क पाचा 

पाठपुरावा करत.े काय करणार अ धका-यावर कारवाई.  काह  कारवाई केलेल  नाह . कारवाई 

करायला पा हजे होती. तु ह  असेच करणार असालतर मी सु दा तेवढयाच ताकद ने या 

वषया या पा ठशी लागणार आहे. मा.महापौर साहेब, माझा काह  बांधाला बांध आहे हणूनचा 

वषय नाह , परंतु नयम जसा तुम यासाठ  आहेना तसाच सवसामा य नागर कांसाठ  सु दा 

आहे. यां यासाठ  तु ह  काह च करत नाह . परवा तु ह  अन धकृत बांधकाम पाडायचे हणून 

बैठक घेतल . एक कडे बैठक घेतो आ ण दुसर कड े हरकती, सूचना मागवतो, नेमक करायच 

काय हे तु हांलाह  मा हती नाह . एक काय ते ठरवा नां साहेब.  एक कडे पोल स फोस नेमला, 

हायकोटाला आपण मा हती दल  यांचा पगार या म ह यापासून चालू झाला असेल. हे 

बांधकाम होवू नयेत हणून ते १५० लोक नेमले आहेत. नवीन बांधकाम जे होतातना सरसगट 

अन धकृतपणे ते थांबवा. पाडायच काय ते नंतर करा. पण ते होवू नयेत हणून बघा. आ ण 
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अशा कारच तु ह जर का हे लादणार असालना तर याचा दाखला देवून यांचे यांचे 

आर णावर घर आहेत यां यासाठ  मी सु दा कोटात दाद मागणार आहे. ध यवाद.              

मा.आर.एस.कुमार – मा.महापौर साहेब, हा वषय शहर सुधारणा स मतीम ये आलेला होता. 

यावेळी आ ह  वषय मांडला होता आ ण याला तेथ े अ धका-यांनी उ तर दलं नाह . 

भाजीमंडई आ ण मैला शु द करण क ाचे आर ण याम ये पाच ब डींग उ या आहेत. ब डींग 

परमीशन दयाय या अगोदर आर ीत जागेवर बांधकाम करतो हे यावेळेस या अ धका-यांनी 

बघीतले नाह  का ?  आर ीत जागेवर महापा लका करोडो पये खच क न बांधकाम कशी 

करत,े ब डींग परमीशन कसे दलेले आहे. आ ह  क मट म ये या अ धका-यांना वचारले,  

या अ धका-यावर कारवाई झाल  का ?  कोटात केस सु  कराय या अगोदर तूम या ल ात 

आणुन दले यावेळेला इ वॉयर  का केलेल  नाह , एवढया मोठया चुका. जर एखादया  

ाय हेट माणसाने आर णावर बांधकाम केले असतेतर तु ह  ते पाडले असत.े असे अनेक 

बांधकाम तु ह  पाडलेले आहेत मग तु ह  केलेल  चुक कशी काय माफ करायची. ३७ चे 

मॉडी फकेशन के या शवाय ब डींग परमीशन दल च कशी ? याचे उ तर पा हजे. शहर 

सुधारणा स मतीम ये काय सांगीतले याचा नणय आ ह  देवू शकणार नाह, हा वषय 

जी.बी.म ये येणार, यावेळेस तु ह  कमीशनरांना वचारा. मग आता वषय मंजूर केलातर 

आ हांला कुठ या लॅटफॉमम ये उ तर मळणार. एवढ मोठ २५ कोट च बांधकाम ब डींग 

परमीशन घेवून हे बांधकाम बांधता, ब डींग परमीशन घेताना मा हती पडल नाह  का ?  तु ह   

पि लक या वषयाम ये नगररचना वभागाचा अ भ ाय घेता येक लॅनला खाल  लहू न 

पाठ वता अ भ ाय या. मग याम ये घेतला का ?  घेतला असेलतर नगररचना वभागान ेकाय 

अ भ ाय दला. खाल या अ धका-यांनी सांगीतले या संदभात आयु तांकडे मट ंग झाल  आ ण 

या ठकाणी हे ब डींग परमीशनने पास करावे हणून सांगीतले, अशा कती चुका केले या 

आहेत. चोर  एकदा पकडल  हणून आम या ल ात आल.ं पण अशा कती चुका ब डींग 

परमीशनन े के या. याच मला तुम याकडून उ तर पा हज.े  यावेळेला जे ब डींग परमीशन 

म ये अ धकार  होते यां याकडून खुलासा पा हज.े आर ण असताना तु ह  ब डींग परमीशन 

दले कसे ? नागर कांना एक ल आ ण तु हांला एक ल कसा काय ?   कती अंदाधु ंद  

कारभार आहे हा. मॅडम कोटात जाऊ शक या आ ह  जाऊ शकत नाह त, कारण आ ह  ल ंग 

पाट म ये आहोत. ब डींग परमीशन आर ीत जागेवर कसे काय दले ?  कोटा या 

नणयाब ल मी क मटमट क  शकत नाह . तु हांला आता कोटाने ३७ करायला सांगीतले आहे. 

या वषयावर आता या सभागृ हात उ तर पा हज.े तु ह  ब डींग परमीशन कसे पास केले ?  

३७ चे मॉडी फकेशन के या शवाय कसे काय पास केले. संबंधीत अ धका-यांवर काय कारवाई 

करणार हे सु दा सांगीतल पा हज.े  
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मा.आयु त – मा.महापौर मॅडम, स मा.सभागृ ह. या वषयी मी सभागृ हात सांगू इि छतो क,  

मा.उ च यायालया या सूचने माणे हा वषय आणलेला आहे. व तुि थती आहे क  

स मा.सद य मॅडमनी मा.उ च यायालयात रट पट शन केलेले होत.े  बीएसयूपी अंतगत घरे 

बांध यासाठ  आ ण या या मागचा उ ेश चांगला अस यामुळे मा.उ च यायालयाने झाले या 

गो ट  रे यूलराईज क न या असे सांगीत यामुळे हा वषय सभागृ हापु ढे आणलेला आहे. 

स मा.सद यांना वनंती आहे क  या मागची भावना बघुन आपण तो मंजूर करावा. माझी 

स मा.सद यांना वनंती आहे क  काह  मॅटर मा.उ च यायालया समोर गे यानंतर परत 

आपण यावर जा त ऊहापोह करणे यो य नाह . 

मा.आर.एस.कुमार – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. हायकोटात गेले 

हणून इ वॉयर  करायची नाह  असं कुठ आहे का ? असे कोट सांगत नाह . 

मा.आयु त -  मा.महापौर मॅडम, माझी सभागृ हाला वनंती आहे क आपण सावभौम आहात. 

हा ठराव मंजूर करताना तु ह  क डीशनल केलातर शासन हणून न क च मी तुम या 

नणयाची अंमलबजावणी करेल.  

मा. समा सावळे - मा.महापौर साहेब, स मा.सभागृ ह. आयु त साहेब तु ह  †òफेडे ह ट काय 

केल, क  हाय कोटाला असं वाटल याच ३७ कराव हणून. जसं यांचे †òफेडे ह ट पॉवरफुल 

आहे तसे †òफेडे ह ट शहरातील नागर कांसाठ  का केले गेलेले नाह  ?  शहरासाठ  का केले 

गेलेल नाह  ?  सवसामा य नागर कांसाठ  कोटात जाव, एखाद असं †òफेडे ह ट दाखल कराव 

अस ंका वाटल नाह  ?    

मा.आयु त – मा.महापौर मॅडम, अन धकृत बांधकामा या दो ह  बाजू सांगीत या. काह  गो ट    

मा.उ च यायालया या आदेशाची अंमलबजावणी करताना करतो आहोत, काह  गो ट त 

शासनाने नेमले या क मट चा सद य हणून शहराचे काह  सामाजीक न असतील, 

अन धकृत बांधकामाचे न असतील याह  बाबतीत मी माझी भू मका अतीशय ामाणीकपणे 

पार पाडतो एवढच सांगतो. शासनाने दलेल ेकामह  मी करतो आ ण मा.उ च यायालयाने 

दलेले कामह  करतो एवढच माझ हणण आहे. 

मा. समा सावळे - मा.महापौर साहेब, स मा.हायकोटाने सांगीत यामुळे आपण ३७ ची कायवाह  

करतो आहोत. माझी सभागृ हाला अशी वनंती असेल क  शहराम ये जेवढे आर णावरती 

बांधकाम आहेत या या संदभात सु दा महानगरपा लकेनी वत:च †òफेडे ह ट दाखल कराव.  

आ ण या संदभात सु दा हरकती व सूचना मागवा यात. जेणेक न  लोकां या डो यावरती जी 

काह  अन धकृत बांधकामाची टांगती तलवार आहे यातून ता पुरती सुटका होईल. याचा 

डीपीआर आहे आपण जो लॅन टाकला आहे तो फेल होवून येव ू नये हणून या याम ये  

त काल न आयु त अ शष शमा यांनी आ ण यां या टमने केलेल हे काम आहे. २५ कोट च 
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बांधकाम आपण डायरे ट दलेल आहे. आता आपण रटडर केल, रटडर कस करणार टडरच 

केलेल नाह .    

       मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडते- २०/९/२०१४ रोजी तहकूब सभेचे 

वषय .१६ म ये मनपा यायालयाम ये मनपा राबवत असले या गृ ह क पाम ये बांधकाम 

नयमीत हावे हणून कोटाम ये जसे †òफेडे ह ट केले आहे तसेच यांनी मनपा ह ीम ये 

आर णावरती असले या बांधकामा संदभात BSUP Link Road  सारखे †òफेडे ह ट देवून कलम 

३७ ची कारवाई कर यास मा यता देणेत यावी. 

मा.आशा शडगे  - मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस अनुमोदन देत.े 

मा.योगेश बहल  -  मा.महापौर साहेब, वा त वक पाहता शासनाकडून झालेल  ह  खुप मोठ  

चुक आहे. आ ण शासनाने केलेल  चुक ह  माफ करावी आ ण इतरांची माफ नाह  करावी अस 

नाह , नागर कांचीह  बांधकाम पडू नयेत यासाठ  साहेब सु दा या स मतीम ये आहेत.  माझी 

सद यांना वनंती आहे क  आप याला या सुचना दयाय या आहेत या आपण आता 

दया यात. वा त वक पाहता या सभागृ हाने १६/८/२०१४ ला १ के खाल  या वषयाला मंजूर  

दलेल  आहे. माझी सभागृ हाला वनंती आहे क  आता कुमार साहेबांनी जी सूचना दल  कंवा 

समाताईनी जी सूचना दल  याम ये आप याला काह  अ धकृत करता येते का हे मा.आयु त 

साहेब, आपण या स मतीम ये सद य आहात ते नि चत करावे. आ ण माझी सभागहृाला 

अशीह  वनंती आहे क , हा वषय पु हा सजेशन ऑ जे शन घेवून सभागृ हापु ढे याव लागतं 

यामुळे मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो-- ३७ फेरबदलाची मा यता दे यात येत आहे व सदर 

वषयाब ल या हरकती, सूचना मागवून मु. ां. अ ध नयम १९६१ माणे नयमानुसार ३७/१ ची 

कारवाई पुण क न सदरचा वषय पु हा सवसाधारण सभेसमोर न आणता सदरचा अ धकार 

मा.आयु त यांना सवानुमते दे यास मा यता देणेत यावी. 

मा. करण मोटे – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस अनुमोदन देतो.  

मा.वैशाल  काळभोर – मा.महापौर साहेब, दो ह  उपसूचना ि वकार या आहेत. 

 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

ठराव मांक – ५८३                                     वषय मांक – १६ 

दनांक – १०/११/२०१४                वभाग- मा.आयु त    

      संदभ : १) मा.महापा लका आयु त यांचे प  .नर व/का व/११/ चंचवड/१६८/२०१४,  

                द.०२/०८/२०१४  

          २) मा.शहर सुधारणा स मती सभा ठ. .९ द.११/०८/२०१४ 

        पंपर  चंचवड महानगरपा लका ह ीतील चंचवड येथील स ह नं.२५४ त े २५८ या 

मनपा या मालक या जागेवर BSUP योजनेअंतगत झोपडप ीच ेजागेवर पुनवसन क प मनपा 
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राब वत आहे.  सदर क पाम ये एकूण ६७२ गाळे (६ इमारती) बांधावयाच ेआहेत.  या पैक  ५ 

इमारतींच े बांधकाम पूण वास आलेले आहे. वषया धन जागेवर पंपर  चंचवड 

महानगरपा लके या सन १९७८ च े मंजूर वकास योजनेनुसार आ. .१३१ भाजी मंडई व शॉ पंग 

सटर, आ. .१३२ खेळाच े मैदान, आ. .१२५ मा य मक शाळा, आ. .१२६ ाथ मक शाळा, 

आ. .१२७ उ यान, या योजनाची आर णे होती. उ त आर णांची जागा भूसंपादन काय या वये 

१९८६ साल  महानगरपा लके या ता यात मळा या आहेत.  पंपर  चंचवड महानगरपा लके या 

सन १९९५ या सुधा रत मंजूर वकास योजनेनुसार या ठकाणी आर ण .२५३ अ वये 

मा य मक शाळा व आर ण .२५४ अ वये ाथ मक शाळा आ ण आर ण .२५१ अ वये 

भाजीमंडईसाठ  या योजनासाठ  आर णे कायम केल  आहेत.  तदनंतर महारा  ादे शक व 

नगररचना अ ध नयम १९६६ च े कलम ३७ माणे शासन नणय .ट पीएस-

१८९८/६४/ . .७/९८/न व-१३, द.२२ जून १९९८ अ वये “ मा य मक व ाथ मक शाळेसाठ  ” 

आर त जागा मैलाशु द करण क प या याजनाथ वापरणे तव आर णाचे योजनात बदल 

कर याचा फेरबदलाचा ताव शासनान े मंजूर केला आहे. पंपर  चंचवड महानगरपा लककेने 

आर ण .२५१ भाजी मंडई आर णाच ेएकूण ४७०१.६० चौ.मी. े ामधील ३१४९.८६ चौ.मी. े ात 

बी.एस.यु.पी. योजनेअंतगत ३ इमारतीच ेबांधकाम केल ेअसून भाजी मंडई आर णासाठ  १५५१.७४ 

चौ.मी. े  कायम ठेवले आहे.  तसेच आर ण .२५३ मैलाशु द करण क ाच ेएकूण २४८२१.५० 

चौ.मी. े ामधील ५२३७.२३ चौ.मी. े ावर बी.एस.यु.पी.योजनेअंतगत ३ इमारती ता वत के या 

असून यापैक  २ इमारतींचे काम केल े आहे. शासन नदेश द.२४/१२/२००८ व शु द प क 

द.२०/०५/२०१० यास अनुस न महानगरपा लका बी.एस.यु.पी. योजनेसाठ  २.५ एफ.एस.आय. 

अनु ेय क न योजना राबव ूशकत.े  परंत ु पंपर  चंचवड महानगरपा लकेने बी.एस.यु.पी. योजना 

मंजूर वकास योजने या आर त जागेवर राब व यामुळे सदर क पातील इमारतींना 

भोगवटाप  दे यास कायदे शर अडचणी येत आहेत.  यामुळे या क पातील सद नका लाभाथ ना 

वाटप करणे श य होत नाह .  सदर क पाबाबत मा.उ च यायालयात जन हत या चका 

.७४/२०१३ दाखल आहे.  सदर क प पुण वास ने यासाठ  व लाभाथ ना घरकुले वाटप करणे 

श य हो यासाठ  मंजूर वकास योजनेत फेरबदलाची कायवाह  क न क पाची जागा 

आर णातून वगळून नवासी वभागात समा व ट करणे म ा त आहे. सबब मौजे चंचवड 

स.न.२५४, २५५ पैक  ( स.स.नं.४५०९, ११९३ पैक ) मधील आर ण .२५१ भाजी मंडई या एकूण 

आर णाच े ४७०१.६० चौ.मी. े ापैक  बी.एस.यु.पी. योजने अंतगत क प राब वलेले ३१४९.८६ 

चौ.मी. े  आर णातून  वगळून   नवासी वभागात समा व ट करणे आ ण स.नं. २५६, २५७, २५८ 

पै ( स.स.नं.११९३ त े११९७ पै) मधील आर ण .२५३ मैलाशु द करण क  े  २४८२१.५० चौ.मी. 

या मधील क प भूखंड े  ५२३७.२३ चौ.मी. यामधील पवना नद च े नळी पुररेषेतील ४२५.८७ 

चौ.मी. े  वगळून उव रत े  क प भूखंडाच ेउ तरेकडील ४२५.८७ चौ.मी.अस ेएकूण ५२३७.२३ 
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चौ.मी. े  आर णातून वगळून नवासी वभागात समा व ट करणेसाठ  महारा  ादे शक व 

नगररचना अ ध नयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये फेरबदलाची या मा.महापा लका सभे या 

मंजूर न ेकाया वयीत करणे म ा त आहे.  मंजूर वकास योजनेत ता वत करावयाच ेफेरबदल 

दश वणारा वकास योजनेचा भाग नकाशा मा हतीसाठ  तावा सोबत जोडला आहे.  यानुसार 

पंपर  चंचवड महानगरपा लके या जु या ह ीच े सुधा रत मंजूर वकास योजनेत महारा  

ादे शक व नगररचना अ ध नयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये फेरबदल कर यास, फेरबदलाची सव 

वैधा नक कायवाह  क न फेरबदलाचा ताव शासनास मा यतेसाठ  सादर कर यास आयु त, 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका यांना ा धकृत कर यास मा यता देणेत येत आहे. तसेच 

२०/९/२०१४ रोजी तहकूब सभेच े वषय .१६ म ये मनपा यायालयाम ये मनपा राबवत 

असले या गृ ह क पाम ये बांधकाम नयमीत हावे हणून कोटाम ये जसे †òफेडे ह ट केले आहे 

तसेच यांनी मनपा ह ीम ये आर णावरती असले या बांधकामा संदभात BSUP Link Road  

सारखे †òफेडे ह ट देवून कलम ३७ ची कारवाई कर यास मा यता देणेत येत आहे तसेच ३७ 

फेरबदलाची मा यता दे यात येत आहे व सदर वषयाब ल या हरकती, सूचना मागवून म.ु ां. 

अ ध नयम १९६१ माणे नयमानुसार ३७/१ ची कारवाई पुण क न सदरचा वषय पु हा 

सवसाधारण सभेसमोर न आणता सदरचा अ धकार मा.आयु त यांना सवानुमत ेदे यास मा यता 

देणेत येत आहे.    

 अनुकूल- ८१       तकूल- ० 

 अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 

          ------ 

मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक १७ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 
      
                                                     वषय मांक – १७ 

दनांक – १०/११/२०१४                वभाग- मा.आयु त    

     संदभ : १) मा.उ हास शे ी, मा.आर.एस.कुमार यांचा ताव – 

         २) मा.शहर सुधारणा स मती सभा ठ. .१० द.११/०८/२०१४  

       पंपर  चंचवड महानगरपा लकेचे आकुड  णालयाम ये सुतीगृ ह, कुटंूबक याण, 

ज ममृ यू व दैनं दन ण तपासणीची कामे केल  जातात.  सदर णालय हे भ व यात अपु रे 

पडणार अस याने सदर भागात आणखी एक णालय होणे आव यक आहे.  णालया या 

लगत मनपाचे आ. .२७१ मा य मक शाळा व आ. .२६८ बेघरांसाठ  घरे, दुकानदारांचे 

पुनवसन, दुकान क ची काह  जागा पूव  ता यात आलेल  आहे. आ. .२६८ बेघरांसाठ  घरे, 

दुकानदारांचे पुनवसन, दुकान क  तसेच ठेऊन आ. .२७१ मा य मक शाळे या आर णातील 
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द णेकडील ता यात आलेल  जागा मा य मक शाळे या आर णातून वगळून सदर जागेवर 

न याने दवाखा याचे आर ण टाक यात यावे. वर ल सव करणी म. ा. व न.र.अ ध नयम 

१९६६ चे कलम ३७ अ वये फेरबदलाचा ताव तयार क न तो शासनास सादर कर यास 

मा.आयु त यांना अ धकार दान करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

मा.वैशाल  काळभोर – मा. महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 

मा.मंदा कनी ठाकरे -  मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडत-े भाग २८ 

मासुळकर कॉलनी येथील आर ण . ७७ व ७९ स.नं. १०९/११० असून सदरचे ेञ अनु मे 

०.६४ हे टर चौ.मी. व ०.४४ हे टर चौ.मी. आहे ते बेघरासाठ  घरे यासाठ  आर त आहे. सदर 

जागा महापा लके या ता यात आहे. अ ध नयम १९६६ ते कलम ३७ अ वये फेरबदलचा ताव 

तयार क न तो शासनास सादर कर यास मा.आयु त यांना अ धकार दान करणेस मा यता 

देणेत यावी. 

मा.अपणा डोके -  मा.महापौर साहब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देत.े 

मा.सुजाता पालांड े– मा.महापौर साहेब, उपसूचना ि वकारल  आहे. 

     यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

ठराव मांक – ५८४                                     वषय मांक – १७ 

दनांक – १०/११/२०१४                वभाग- मा.आयु त    

     संदभ : १) मा.उ हास शे ी, मा.आर.एस.कुमार यांचा ताव – 

         २) मा.शहर सुधारणा स मती सभा ठ. .१० द.११/०८/२०१४  

        पंपर  चंचवड महानगरपा लकेचे आकुड  णालयाम ये सुतीगृ ह, कुटूंबक याण, 

ज ममृ यू व दैनं दन ण तपासणीची कामे केल  जातात.  सदर णालय हे भ व यात अपु रे 

पडणार अस याने सदर भागात आणखी एक णालय होणे आव यक आहे.  णालया या 

लगत मनपाचे आ. .२७१ मा य मक शाळा व आ. .२६८ बेघरांसाठ  घरे, दुकानदारांचे 

पनुवसन, दुकान क ची काह  जागा पूव  ता यात आलेल  आहे.  आ. .२६८ बेघरांसाठ  घरे, 

दुकानदारांचे पुनवसन, दुकान क  तसेच ठेऊन आ. .२७१ मा य मक शाळे या आर णातील 

द णेकडील ता यात आलेल  जागा मा य मक शाळे या आर णातून वगळून सदर जागेवर 

न याने दवाखा याचे आर ण टाक यात यावे. वर ल सव करणी म. ा. व न.र.अ ध नयम 

१९६६ चे कलम ३७ अ वये फेरबदलाचा ताव तयार क न तो शासनास सादर कर यास 

मा.आयु त यांना अ धकार दान करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच भाग २८ मासुळकर 

कॉलनी येथील आर ण . ७७ व ७९ स.नं. १०९/११० असून सदरचे ेञ अनु मे ०.६४ हे टर 

चौ.मी. व ०.४४ हे टर चौ.मी. आहे ते बेघरासाठ  घरे यासाठ  आर त आहे. सदर जागा 
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महापा लके या ता यात आहे. अ ध नयम १९६६ ते कलम ३७ अ वये फेरबदलचा ताव तयार 

क न तो शासनास सादर कर यास मा.आयु त यानंा अ धकार दान करणेस मा यता देणेत 

येत आहे. 

 अनुकूल- ८१       तकूल- ० 

 अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 

         ----- 

मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक १८ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 

ठराव मांक – ५८५                                     वषय मांक – १८ 

दनांक – १०/११/२०१४                वभाग- मा.आयु त    

       संदभ : १) मा.उ हास शे ी, मा.सुमन नेटके यांचा ताव. 

  २) मा.शहर सुधारणा स मती सभा ठ. .१४ द.११/०८/२०१४ 

   मौज ेथेरगाव येथील पंपर  चंचवड नवनगर वकास ा धकरणाचे सन १९९५ 

ची मंजूर वकास योजना तथा प पंपर  चंचवड महानगरपा लके या नयोजन नयं ण क ेत 

सन १९९७ रोजी समा व ट करणेत आले या मंजूर वकास योजनेत स.नं.३६ व ३७ पै.म ये 

र ता दाख वणेत आलेला नाह .  यामुळे या भागातील शेतकर  व ज मनमालक यांना जागेवर 

जाणेकर ता र ता उपल ध नाह  व जाणे येणेकर ता अडचणीचे होत आहे.  यामुळे सं.नं.३६ व 

३७ पै. २४ मी. ं द र तापासून खेळाचे आर णालगत पुढे ना यापयत पूव पि चम १२.० मी. 

ं द र ता करणेत यावा.  तसेच स.नं.३६ मधील ना यापासून स.नं.३८ मनपा उपयोग या 

आर णापयत उ तर द ण ९.० मी. र ता करणेत यावा.  सदरचा र ता म. ा.व 

न.र.अ ध नयम १९६६ चे कलम ३७ नुसार फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

मा.वैशाल  काळभोर -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

 अनुकूल- ८१       तकूल- ० 

 अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 

           ------ 

मा.सुजाता पालांडे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १९ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े   
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ठराव मांक – ५८६                                     वषय मांक – १९ 

दनांक – १०/११/२०१४                वभाग- मा.आयु त    

 संदभ : १) मा.महापा लका आयु त यांचे प  .झो नप/ु३/का व/३४२/२०१४,  

                               द.१६/०८/२०१४ 

 २) मा.शहर सुधारणा स मती सभा ठ. . १७ द. २०/०८/२०१४ 

  महारा  शासनाने द.२ मे २०१४ रोजी महारा  झोपडप ी (सुधारणा, नमुलन आ ण 

पुन वकास) (सुधारणा) अ ध नयम २०१४ पा रत केला आहे.  सदर अ ध नमा वारे महारा  

झोपडप ी (सुधारणा, नमुलन आ ण पुन वकास) अ ध नयम १९७१ दु या कर यात आले या 

आहेत.  उपरो त अ ध नयमातील दु तीस अनुस न गृ ह नमाण वभागामाफत .झोपुयो-

१००१/ . .१२५/१४/झोपस-ु१ द.२२ जुलै २०१४ अ वये  शासन नणय पा रत कर यात आलेला 

आहे. सदर दु या व यानुषंगाने द.२२ जुलै २०१४ रोजी पा रत झाले या शासन नणयातील 

ठळक बाबी पुढ ल माणे आहेत. १) झोपडी द.०१/०१/२००० अथवा यापूव पासूनची 

संर ण ा त अस याचे ठर व याबाबत तसेच यात य  राहणा-या झोपडी वा सयांचा नवारा 

नि चत करणे. २) स या अि त वात असलेल  झोपडी द.०१/०१/२००० रोजी अथवा 

यापवू पासूनची असणे आव यक असलेने याबाबत या तपासणीकर ता आ ण या झोपडीत 

य  राहणा-या झोपडीवासींयाचा नवारा नि चत कर या या कागदप ां या / अ भलेखा या 

याद त व कायप दतीत सुधारणा करणे, ३) द.०१/०१/२००० रोजी अि त वात असले या 

झोपडीत राहणा-या संर णपा  झोपडीवा सयांचे महारा  झोपडप ी (सुधारणा, नमुलन आ ण 

पुन वकास) अ ध नयम १९७१ मधील कलम ३ झेड खाल  पुनवसन व पुन: थान न चयन 

संदभात नदेश देणे.  तर  उपरो त द. २ मे २०१४ रोजीचा महारा  झोपडप ी (सुधारणा, 

नमुलन आ ण पुन वकास) (सधुारणा) अ ध नयम २०१४ व यानुषंगाने पा रत झालेला द.२२ 

जुलै २०१४ चा शासन नणय अवलोकन करणेत येत आहे.  

मा.वैशाल  काळभोर-  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

 अनुकूल- ८१       तकूल- ० 

 अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 

         ----- 

मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक २० वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 
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                                                     वषय मांक – २० 

दनांक – १०/११/२०१४                वभाग- मा.आयु त    

          संदभ : १) मा.सुमन नेटके, मा.वैशाल  जवळकर यांचा ताव. 

                 २) मा.शहर सुधारणा स मती सभा ठ. . १८ द. २०/०८/२०१४ 

   पंपर  येथील भाटनगर पुनवसन क प महानगरपा लकेमाफत राब व यात आला.  

याअंतगत झोपडप ीधारकांना १८० चौ.फुट बहु उ ये शय खोल  दे यात आलेल  आहे.  

क पातील इमारती ब-याच माणात नादु त झाले या असून मोडकळीस आले या आहेत. 

तसेच सदर क पा जवळील बौ दनगर, भाटनगर, रमाबाईनगर, भमनगर, आंबेडकर कॉलनी, 

एमआयडीसी (बौ दनगर), इ. झोपडप ीचे पुनवसन करणे गरजेचे आहे. या सव बाबींचा वचार 

करता भाटनगर पुनवसन क पातील सव इमारती पाडून तेथे SRA (झोपडप ी पुनवसन 

ा धकरण पुणे व पंपर  चंचवड ) माफत न याने इमारती बांधणेकामी कायवाह  करणेस 

मा यता देणेत येत आहे. 

मा.वैशाल  काळभोर – मा.महापौर साहेब, ठरावास मी अनुमोदन देत.े 

मा.उ हास शे ी – मा.महापौर साहेब, स मा.आयु त साहेब, अजंठानगर या ठकाणी 

जेएनएनयुआरएम अंतगत बांधले या इमारती ता या या संदभात मला आयु त साहेबांना 

सुचना करायची आहे क , हा वषय गावडे साहेबां या मा यमातून या ठकाणी चचा करत 

असतो, झोपडप ी पुनवसन संदभात आहे. या ठकाणी दोन ब डींग बांधुन उ या आहेत परंतु 

काह  कारणा तव या ठकाणी पुनवसन करता येत नाह . गावडे साहेबांना मी वेळोवेळी 

पाठपुरावा केलेला आहे. पाठपुरावा करत असताना काह  अडीअडचणी आहेत. माझी न  वनंती 

आहे क , झोपडप ी पुनवसन करत असताना या ठकाणी आपण ॅ झीट कँप लावलेला आहे. 

यांना श ट करायचे आहे पण गेल  क येक वष काह  नां काह  कारणा तव या ठकाणी 

अडचणी येतात.  पुनवसन कर याचे धोरण खुप पुव  ठरलेले आहे आ ण आता काह  कुटूंबा या 

य तीनी कुठतर  एक, अधा गु ंठा जागा घेत यामुळे या ठकाणी यांना या कायदयामुळे 

अडचणी येतात. गावडे साहेबांच हणण आहे क  असा जी.आर. आ यामुळे अशी मळकत 

शहराम ये असेलतर यांना घेता येणार नाह . यावर काह तर  पळवाट, तोडगा काढला पा हज.े  

कुटूंब वाढ यानंतर दहा-पंधरा वषानंतर एखादया मुलांसाठ  एक, अधा गु ंठा जागा घेतल  

असेलतर व यामुळे अडचणी येत असतीलतर यांनी दुस-या या नावावर जागा केल तर त े

ऍडजे ट करता आलं पा हजे. जेणेक न या दोन तीन ब डींग श लक  आहेत  या ठकाणी 

यांना पुनवसन केलतर उरले या जागेत आप याला सुखसोई देता येईल. ॅ झीट कँपामुळे 

तु हांला मी सांगू इि छतो कारण सगळयाच गो ट  तुम या ऑ फसम ये येवून सांगन, बोलन 

यो य नाह  हणून सभागृ हा या मा यमातून या ठकाणी नदशनास आणून देतो. ॅ झीट 
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कँपात सगळी घुसखोर  झालेल  आहे. झोपडप ी वरह त शहर कर याचे आपले जे धोरण आहे 

ते सा य होत नाह . आपण ब डींगम ये श ट करणार, परत ॅ झीट कँपाम ये कोणीतर  

घुसखोर  करतं. आप या धोरणानुसार ॅ झीट कँपाम ये सुखसोई देता येत नाह  काह  अडचणी 

येतात, आपले पैसे वाया जातात. माझी वनंती आहे क , या दोन ब डींगचे लवकरात लवकर 

पुनवसन कराव.े जेणेक न थरमॅ स चौकापासून जो रोड आहे यात बाधीत होणारे आहेत तेह  

पुनवसन होईल. गावडे साहेबांनी कंवा यां या अ धका-यांनी सांगावे काय अडचण आहे यावर 

तु ह  एकञीत बसून चचा करावी व तोडगा काढावा. तेथे आता लाईट नाह , काचा फुटले या 

आहेत अशा अनेक अडचणी आहेत. हे आपण जनतेसाठ  केलेले अस यामुळे ते देवून मोकळे 

झाले पा हज.े कोणीतर  छोट  छोट  मळकत घेतल  हणून या छोटया छोटया गो ट  आहेत.  

आपल  ॉपट  आहे ती ॉपट  गोरगर बांना दयावी.  ॅ झीट कँपात माझी वनंती राह ल कारण 

महापा लकेला काम करता येत नाह . तुम याकडे फंडस अ हेलेबल नाह त, झोपडप ीचे फंडस 

अ हेलेबल नाह त, टॉयलेटचा ॉ लेम आहे. या ठकाणी दोन पैसे वाया गेलेतर  चालेल परंतु 

आपले धोरण आहे झोपडप ी वरह त शहर हे यामुळे सा य होणार आहे.  आठ दवसात हे 

करावे. आ ण हा वषय माग  लावावा.                             

मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, आता जो उ हास शे ी यांनी 

वषय सांगीतलेला आहे. ॅ झीट कँप अ रश: भाजीमंडई या लॉटवर या कँप या प याची शेड 

मारलेल  आहे.  दहा वष झाले तो ॅ झीट कँप बांधुन या ठकाणी परत परत लोक येवून 

राहतात. घुसखोर  होत चाललेल  आहे, ते लोक तेथे राहतात आ ण आ हांला घर दया 

या शवाय खाल  करणार नाह त, असे ते हणतात. ह  जी भू मका आहे हे कुठेतर थांबले 

पा हज.े ॅ झीट कँप हणजे तुमची इमारत होईपयत ह  ता परुती सोय केलेल  आहे. 

या ठकाणी ेनेजलाईन नाह . भाजीमंडईला ेनेजलाईन न हती. हे ेनेजलाईनचे जे पाणी आहे 

ते पाणी पु ढे थरमॅ स चौकाम ये येत.े रोज हा न नमाण झालेला आहे समोर या          

कम शअल शॉ पंग सटर आ ण सोसायट म ये पाणी घुसत.े कतीवेळा याची त ार केल  आहे.  

सोसायट वा यांना याचा ञास का ? ओपन गटाराला हे ेनेजचे पाणी जोडलेले आहे. हे कती 

वषानुवष चाललेल आहे. या या मधुन लॅ ट क बुट, च पला हा कचरा सगळा येतो. आ हांला 

पण असं वाटत क  हे पुव चे लोक आहेत, झोपडप ी भागातल  लोक आहेत यां या वरोधात 

बोलायला नको हणून आ ह  दरवेळेला ग प बसतो, हा वषय काढत नाह . या भागातील 

नगरसेवकांच सु दा हणण आहे क  तु ह  हा ॅ झीट कँप काढून टाका. तेथील लोकांना या 

ब डींगम ये जाऊ दयावे आ ण तो ॅ झीट कँप काढा. र यावर  चकनवाले बसलेले आहेत, 

ु ट या गाडया आहेत यांना या ठकाणी दया.  उ हास शे ी या वॉडाचे नगरसेवक आहेत तो 

ञास आ हांला सु दा होतो. परंतु ते आमचे सु दा पुव चे मतदार आहेत हणून आ ह  ग प 

बसतो. तेथील सोसायट म ये पाणी येते व ते पाणी सोसायट म ये थांबत.े नाह तर या 
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सोसायट ला काह तर  सोय क न दया क  जेणेक न त े पाणी उताराने नघुन जाईल असे 

करावे. पाणी आले क  लोक रोज आ हांला फोन करणार आ ह  तु हांला फोन करणार असे 

चाललेले आहे, हे बंद झाले पा हज.े मा या सहकार  पठाणताई यां या वॉडाम ये सु दा हाच 

वषय आहे. नवीन ब डींग झाले या आहेत, तो ॅ झीट कँप काढून टाकावा अशी सूचना आहे 

व वर ल वषय मंजूर करावा.                                

मा.शमीम पठाण -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, कती वेळा तोच तोच वषय 

बोल यावर, आप या कानी, कपाळी ओरड यावर आपण याची दखल याल हो, नाह  हणजे, 

काय कराव हणजे तु ह  दखल याल. मोचा आणू का ? झोपडप ीतील म हला मा या 

बरोबर असतात या काय करतील हे मी सांगू शकणार नाह . पण आता आमची सहनश ती 

संपलेल  आहे. आपण येतात आ ण कोप-याव न परत जातात. तु ह  आयु त हणून येवू 

नका, एकटेच या आ ण मा या बरोबर आपण तेथे फ या. नाह  तु हांला तेथ ेनळा दारे दा  

मळाल  तर माझ नाव बदलून ठेवा, नाह  तु हांला तेथे जुगाराचे अ डे दसले तर बघा. एकच 

म हना झाला भागाराम चौधर  या यि तला आपण तेथे पञाशेड दलेले होत.े याला लॅट 

मळाला ती पञाशेड यानी भाडयाने दलेल  आहे. जवळ जवळ सगळेच भाडयाने आहे, आपला 

कोणावरह  कं ोल नाह , शासन हणून शु य आहे. या ठकाणी कनाटक व न पोल स आले 

आ ण यांनी वचारले क  पञाशेड कुठे आहे. कनाटक म ये दळवीनगर स द झालेले आहे, 

आप या शासना या कृपेन.े १४ वषाची मुलगी आणून या ठकाणी ठेवलेल  होती, पञाशेड 

भाडयाने घेवून. तथ या पोल सांनी वचारत वचारत या माणसाला आणलं यालाह  अटक 

केल . परंतु साहेब, यापे ा वाईट अजून काय धंदे चलायला पा हजेत. कती गडया या कातडया 

असा यात. कती वष चालणार एक-एक ोजे ट. दळवीनगरचे तेथील पुनवसनाच े२००७ साल  

भू मपूजन झालेले आहे. मोठया थाटात तु ह  पुनवसनाच भू मपजुन केलं. आठ वष झालेले 

आहे दळवीनगरम ये ब डींग झालेल  नाह  पण वेताळनगरची सु  झाल . वेताळनगरचा पसारा 

तेथे आणून टाकला आहे. बांधकामाच पीड कती आहे, आठ वषात चार ब डींग झाले या 

आहेत. कोण आहेत कायकार , कोण आहे याह  पे ा वरचे यांचा जरा तु ह लेखाजोखा 

यावा. आपण यांना मोशन देता, वभाग बदलता एखादयाची बदल  होत असताना यानी 

अगोदरचा चाज दुस-याना देतांना अगोदरची जबाबदार  पुण दयायची असते आ ण घेणा-यांनी 

सु दा बघुन यायची असत.े या यावर वचार करणार का नाह . वेताळनगरला आठ वष झाले 

तेथे फ त चार ब डींगचे बांधकाम पुण झालेले आहे. दोन वषात एक ब डींग, काय चालले 

आहे हे, याचा खच वाढलेला नाह  का ?  झाले या ब डींग फ त २०. झोपडया उठवाय या 

या ठकाणी ेनेज लाईन टाकायची ती सु दा सहा सहा म हने होत नाह . ेनेज लाईन 

टाक यासाठ  ब डींग वापरायची रा हलेल  आहे. याला वष वष उ शर लागतो, ब डींगच 

नुकसान होतं, याला कोण जबाबदार आहे. साहेब, हा फ त एकच ोजे ट आहे का ? तु ह  
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व लनगरच बघा यानी पण जागेवरच बांधलय. तीथ या तीथच ा सफर करतात. लोकां या 

नावावर झोपडी आहे पण याना ती सदनीका  मळू शकत नाह . कोण करतय हे सगळ. 

साहेब, तुमचे अ धकार  अजीबात काम करत नाह त. काम करतात ते लाक. जागेवर 

स हसाठ  जाणारे आहेत तेच काम करतात. एकतर ते करतात नाह तर मग आयु त करतात.  

असं लह लेल असतं, मा.आयु त यां या त डी आदेशानुसार पुढ ल कायवाह  करत आहे. काह  

बघायच आहे क  नाह , का असंच चाललेल आहे. तुम या पु ढे फ त आकडेमोड मांडल  जात.े 

तु हांला वाटते काय पीड आहे, कशाचा फ त आकडे लहायचा. ३१४ लोक पञाशेडम ये  

आले.  लहान मुलांचे ाऊंड आहे, मा या भागात दुसरे ाऊंड नाह . तु हांला लहान मुलांची 

कव येत नाह . बसू का येथे लहान मुल आणून. साहेब, यानां फाईलावर,  एखादयावर 

कारवाई करावी हणजे सगळे जागेवर येतील. साहेब तु ह  फांदया हालवत बसता, खुप बोलता 

साहेब तु ह  यांना, परंतु ईथलं पुव च शासन इतक नगरग  आहे ते तुम या बोल याला 

वाटा या या अ ता लावतात. ीकर परदेशी साहेब होते यां या कारवाईमुळे जस धाबं 

दणाणलं होत तसं पु हा एकदा एक दोनवर कारवाई करा, सभागृ ह तुमचे कौतूक करेल.  

मा या तेथील पञाशेडम ये साहेब, तु ह  फ त पुढे चार पाऊल गेले असतेतर ती पञाशेड 

दसल  असती क  मी अनेकवेळा यावर बोललेले आहे. तु हांला जर घाम फुटत नसेलतर 

पुढचा मी ईलाज लवकरच करणार आहे. आमचे हात काळे झालेतर  चालतील पण मी यांचे 

त ड काळे के या शवाय राहणार नाह . या ठकाणी इतक  गु ंडगीर  चालत,े मा याकडे एक 

अ धकार  आलेले होते यांना मी सांगीतले या पञाशेडम ये इतकं भयानक चाललेले आहे. मी 

मा या भांडेवाल ला बोलावलं, १९७० पासून दळवीनगरची झोपडप ी आहे. काय प रि थती 

झोपडप ीची आहे हे वचारलतर ती हणाल  तेथे सं याकाळी आठ नंतर आ ह  दार बंद क न 

घेतो, कधीह  गु ंड येतात झोपडीवरच े पञ े काढतात, कोणालाह  म ये बसले असेलतर लाथ 

मा न जातात, आ ण हातात काय असते हे कदा चत ते अ धकार  तु हांला भेटलेतर सांगतील.  

साहेब, ते श ञ घेवून या ठकाणी फरतात. या बचा-या आम याकडे कामाला येतात. तीन-

चार, पाच हजार देवून यांनी काळेवाडी, थेरगांव, सगळीकडे कुठे मळेल तेथे भाडयाने घर 

घेतल आहे, तेथ े राहतात आ ण कामाला माञ या बायाबाभडया दळवीनगरम ये, 

ेमलोकपाकम ये या प रसरात येतात. साहेब, थोडी कव करा, थोडी माणूसक  दाखवा, 

थोडासा पाझर तु हांलाह  फुटू दयात. आमची तेथील मुळ व ती उठू लागलेल  आहे. भाडेकर  

यांना ठेवू देत नाह त, भाडेक ना सु दा ते लोक हु सकावून लावतात. काय काय सहन करायचं 

आ ण कती सहन करायचं. यांनी हे पञाशेड वाटल ते हा १४ पञाशेड खाल  होत.े ते सु दा 

गेले तर  यांच ल  नाह . यानंतर लोक भाडयान ठेवले हे आपण ल ात याव. मी तु ह  

आ यापासून सांगते क  स ह करा. स ह केला नाह ,  साहेब तेथे जे लोक राहत नाह त तेथे 

या लोकांनी हागणदार  केल . अजून कती घाण करायला पा हजे. तु ह  मला येथे श द दयावा 
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क  कती दवसात तु ह  तेथील पञाशेड हटवणार हे सांगावे. जे संबंधीत अ धकार  आहेत 

यांना बोलवावे आ ण सांगावे क  कती दवसात हे हाटवणार आहेत. अजठानगरम ये उ हास 

शे ीं या वॉडम ये पञाशेड आहे आ ण मा या वॉडात वजयनगरम ये, चाफेकर चौक ते 

चंचवड टेशन, रोडला झोपडप ी आहे.  या ठकाण या पाच वषापुव  झोपडप या उठ व या 

आ ण अजठानगरला नेवून ठेवले या आहेत साधारणत: ७० ते ७२ झोपडया आहेत याची याद  

दलेल  आहे. या लोकांनी या ठकाणी झोपडया, दुकान बांधलेल  आहेत. र याने जाताना 

येताना हे डोळे बंद क न गाडीतून फरतात का ? र यावर दुकान बांधलेल  दसत नाह त  

का ?  काय करतात हे लोक, यां या काळात हे झाले यांना जाब वचारा. यांना नोट स 

दल , नोट स देवून कारवाई होते का ? फुटपाथवर प क  दुकान बांधलेल  दसतात तर ह  

शासन अगद  ढ म आहे. अजठानगरची पञाशेड यांनी भाडयाने दलेले आहे आ ण येथे 

माञ ते राजरोषपणे राहतात. शासन काय करतयं हेच कळत नाह . आ हांला आता मा हती 

दयावी क , मा या वॉडातील पञाशेड कधी हलवणार आहेत. आ या वॉडचा न आहे, 

लोकां या जीवनमरणाचा न आहे. आणखीन एक उदाहरण सांगते हे पोर काय करतात पाणी 

भरलेले म एक ह यार मारल क  सगळ धो धो धो पाणी वाहू न जात. हणजे राहणंच अश य 

झालेल आहे.                 

मा.राजन पाट ल -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. आता जी 

पठाणताईनी मा हती वचारलेल  आहे याबाबत सांगतो. वेताळनगरम ये एकूण १२ इमारती 

आहेत यातील चार इमारती पुण होऊन वाटप झाले या आहेत. चार इमारती पैक  दोन 

ब डींगचे काम पुण झाले याचे परमीशन घेवून लवकरात लवकर वाटप क . पञाशेडम ये 

वेताळनगरचे लोक या ठकाणी जातात पञाशेडमधील लोक परत ब डींगम ये येतात ह  या 

ोजे टची अप रअहता आहे. जे हा ोजे टची आखणी झाल  याचवेळेला हे पञाशेड करायच,े 

यामधील वेताळनगरचे लोक श ट करायचे, जशा ब डींग होतील तसे हे लोक श ट करायचे 

आहेत. २००७ पासून आपल  जी ोजे टची आखणी केलेल  आहे ती तशीच आहे. 

मा.शमीम पठाण -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, कती लोक गेले, परत कती आले 

उरले कती रकामे पञाशेड, अन†òथोराईज लोक आहेत क  नाह त हे सगळ यांनी सांगू 

दयात. हे तीकडे जातच नाह त, यांना जाणे श य होत नाह . येथे अल शान ऑफ स आहे. 

कशाला जायच तेवढय घाणीत यांची अप रअहता ह  आहे. कुठ याह  अ धका-याना तेथं जाण 

श य हात नाह . एक लेडीज आहे वाघ मॅडम ज.ेई. आहेत यांच मी कौतूक करेल.  यांनी 

तर  डेअर ंग क न ११ पञाशेड हाल वलेले आहेत. पण या या अ दचे अ धकार  झरो. आपण 

आ णासाहेब मगर टेडीअम, कामगार क याण मंडळाकडून घेतलेले आहे. या मोबद यात 

कामगार क याण मंडळाला आपण ती ज मन दलेल  आहे, ते ाऊंड दलेल आहे.                                  
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मा.आयु त -  मा.महापौर मॅडम, स मा.सद य मॅडमनी या काह  भावना य त केले या 

आहेत या यांनी यापुव  देखील ब-याचशा वेळा मा याकड े य त केलेल  होती.  यापुव  तांबे 

हे कायकार  अ भयंता होत.े राजन पाट ल यांनी आ ण तांबे या दोघानी यांच े न 

सोड व याचा य न केलेला होता. तथा प  काह  न सुटले, काह  राह लेले आहे ह  

व तुि थती आहे. मी स मा.सद यांना सांगू इि छतो क , हा क प काह  ठकाणी इ से ट ह 

होता या ठकाण या झोपडया हाटवून तेथे इमारती बांध याची आव यकता होती. आज  

स मा.सद यांनी जे न उपि थत केलेले आहेत याम ये महापा लकेचा न आहे. तथा प  

काह  न हे गूंडागद चे कंवा कायदा व सु यव थेच ेआहेत ते पोल साशी संबंधीत आहेत.  

याबाबतीत सु दा महापा लकेनी मागेच पोल सांची मदत घेवून यो य या उपाययोजना 

करायला पा हजे हो या. मी जबाबदार ने सांगू इि छतो क , या क पाचा दोन दवसात आढावा 

घे यात येईल आ ण दोन दवसात आढावा घेत यानंतर जर आमचे इंिजनीअर ंग डपाटमट, ते 

कॉ ॅ टर तो क प पुण क  शकत नसतीलतर, कंवा काह  अडचणी असतीलतर तो क प  

आ ह  फोर लस करणार आहोत. आ ण फोर लस सोडून तो क प िजथे पुण झाला तथेच तो 

बंद केला जाईल आ ण या पञाशेडमधुन ती जागा मोकळी केल  जाईल. सगळ पञाशेड काढून 

टाक यात येईल, यांच पुनवसन झाल, नाह  झालतर याला महापा लका जबाबदार राहणार 

नाह . आ हांला जर तो क प करताच येत नसेलतर कती दवस असं कामकाज करा. 

लोकांची पण नाराजी, यांची पण नाराजी हे काह  यो य नाह . मी या मताचा आहे क  आयु त  

हणून  याचा आढावा घेवून तो क प जर अधवट असेलतर तो फोर लस कर याची आमची 

तयार  आहे आ ण यानंतर आपण उरले या पञाशेड या बाबतीत वचार करता येईल.       

मा.शमीम पठाण  - मा.महापौर साहेब, आयु त साहेबांची दशाभूल अ धकार  करतात आ ण 

आयु त आमची दशाभूल करतात. या ठकाणी काह ह  केलेले नाह , जे लोक गेलेले आहेत ते 

काढून टाकायला नको होते का, या ठकाणी लॉक सु दा नाह त, बेजबाबदारपणे सगळ हे काम 

आहे. तु ह  यांना पाठ शी घालताय का. यांनी काय कारवाई केल  हे वचारा. 

मा.आयु त -  मा.महापौर मॅडम, स मा.सभागृ हाला सांगू इि छतो क, मी कोणालाह  पाठ शी 

घालत नाह . तुमचा न सोडव यासाठ  मी शेवटचा य न करतो, मा यासह आ ह  

या ठकाणी जाऊ, या ठकाणी जे श य आहे त ेसगळं केले जाईल एवढ सांगतो आ ण श य 

नसेलतर मी परत २० तारखे या महापा लका सभेला सांगणार आहे क  हे श य नाह  हे होत 

नाह  या याब ल काय नणय यायचा तो घेवूयात.                                

मा.मंगलाताई कदम -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. आयु त साहेब 

आपण आता खुलासा केला, मला असं वाटत क  तु ह  खुलासा करताना काह  चुकताय क  

काय हे प ह यांदा तपासून बघाव. समोर जबाबदार नगरसेवक बसलेले आहेत, आपण सु दा 

जबाबदार आयु त आहात, तु ह  हा आठ दवसात क प बंद करतो हणतात.  जेवढे झाले 
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तेवढे झाले यानंतर मी बंद करतो, असं तु हांला करता येत का ? एखादया सद यानी न 

वचार यानंतर तु ह  या यावर पयाय काय आहे, कसं करायला पा हज,े काय करायला 

पा हज,े या यावर तु ह  असं बोलू शकता का ?  याच प ह यांदा आ मप र ण करायला 

पा हज.े  तु ह  आता हणता हा क प आठ दवसात बघुन तो क प बंद क न टाकतो. 

असा कधी क प बंद होतो का ? आताचा जो ॅ झीट कँपचा न आहे क  पुव चे जे लोक 

आहेत, बरोबर आहे दोन ब डींगसाठ ची जी जागा आहे तेथील लोक आहेत ते ॅ झीट 

कँपम ये येतात. ते तेवढ च आहेत का, तेथून परत ते तेवढ च गेलेत का ? हे बघण काम 

आहे. आता या याम ये जर अन धकृत लोक राहत असतीलतर तु ह  तो ॅ झीट कँप काढू 

शकता. परंतु जर लोकांना झोपडप ीधारक ते जर लोक या ॅ झीट कँपम ये राहत असतील 

आ ण तु ह  जर यांना इमारती देणार नसताल तर साहेब तु ह  असं कस काय बोलू शकता. 

मा.आयु त -  मा.महापौर मॅडम, स मा.सभागृ ह. आप याकडे ईड यूएसम ये १३ हजार घर 

बांधायची होती परंतु काह  कारणा तव आप याला ६७२० घर बांधता आल  हणून आपण   

फोर लस केला.  फोर लस हणजे मॅडम फार जोरात बोल या हणून मी लगेच काह तर  

याला र लाय दला आ ण तो क प बंद करणं असा माझा उ ेश नाह . से.२२ म ये 

आप याकडे रेडझोन आहे.  काह  काह  न हे शासन कंवा तुम या आम या हाता या 

बाहेरचे असे असतात यामळेु तो क प कती ओढायचा, कती ताणायचा याला कुठेतर  बंद 

केले पा हज.े यामुळे आपण बरेच र ते अशा कारे फोर लस केलेले आहेत. आ ण या 

क पा या बाबतीत ईड यूएसचे ६७२० ला आपण फोर लस केले. से.२२ आता फोर लस 

कर या या मागावर आहोत. मला काह  दुसरा माग दसत नाह   कारण रेडझोन कधी संपेल हे 

मा हत नाह . हायकोटाची ऑडर कधी नघेल हे मा हत नाह . यामुळे तेथील ब डींग आ ण 

तथल जे काह  एस लेशन आ ण या कॉ ॅ टरचा ससेमीरा आहे तो संप व यासाठ  तो 

क प आहे या ि थतीत बंद कर या शवाय पयाय नसतो. मी अगद  हेह  सांगू इि छतो क  

बीएसयूपीम ये आप याकडे व लनगर, उदयोगनगर, वेताळनगर हे क प आहेत यापैक  

उदयोगनगर क प सु दा हो यासारखा नाह  या ठकाणी झोपडया आहेत,  तथं आणखीन 

कामच सु  नाह  आता सांगीत या माणे ते क प २००६-०७-०८ असे सु  आहेत. आ ण यांची 

रे यूलर लाईफ तीन वष होती तीन वषानंतर याला कती दवस आपण एस लेशन दयायच. 

हणून आपण उदयोगनगर सु दा फोर लस कर या या मागावर आहोत. पञाशेड आ ण हे घर 

आहेत त ेएकमेकाशी रलेटेड आहेत. हणून आता जसा आपण बाक चा आढावा घेतला तसा 

या क पाचा पुण आढावा घेवून माग नसेलतर फोर लस के या शवाय पयाय नाह . आप याला 

या क पाचा अंतीम नणय यावा लागेल. 

मा.शमीम पठाण -  मा.महापौर साहेब, मला बाक  क पाच घेणं देणं नाह , तु ह  अजून 

कोटयावधी या यावर खच करा. मला आम या वॉड मधले लोक इकडे तीकडे थलांतर क  
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लागलेले आहेत तेतर  आपण थांबवावे. शासनाने पञाशेडची घाण क न ठेवलेल  आहे तेवढ च 

काढावी ह  माझी वनंती आहे.  

मा.आयु त -  मा.महापौर मॅडम, मी दोन दवसाम ये याचा आढावा घेतो. 

मा. समा सावळे – मा.महापौर, स मा.सभागृ ह. आयु त साहेब, आपण जेवढया क पाचे नाव 

घेतलं आहे ते बीएसयूपीच ेनसून एसआरएचे आहेत. बीएसयूपीची परवानगी दे याचा अ धकार  

महापा लकेचा असतो आ ण एसआरएचा अ धकार एसआरए या सीईओचा असतो. यामुळे 

आताच पठाणताईनी सांगीत या माणे प हल  यांनी दशाभूल केल  असेलतर यांना प हलं 

घर  पाठ वलं पा हजे. साहेब, तु ह  कमीशनर आहात तुमचा अपमान करावा हणून नाह, 

परंतु लाज वाटल  पा हजे एखादया अ धका-याला क  आपण आप या सनीअर अ धका-याची 

कती दशाभूल करतो कंवा कती खोट सांगतो, याची काह तर  लाज राखा. सगळयाची नाव 

घेतल  यात फ त सतरा एकोणीस तो बीएसयूपीचा क प आहे. आपण ते केलेले आहे, 

शासनाने केलेले नाह , क शासनाने केलेले नाह . हा सद य ताव आहे माझा तावास 

वरोध नाह . भाटनगरचा क प आहे, शंभर ट के खरं आहे सगळया ब डींग पाडायला 

आले या आहेत. शहरा या म यवत  ठकाणी आहेत. पुनरबांधणी झाल  पा हज.े डीपीआर 

टाकला का वचारा यांना, सद यांनी डीपीआर पाठवायचा असतो का. सद यांनी पाठवायचा 

असतो का डीपीआर. यांना कळल न हतं का. आज संपुण ब डींग पाडायला आले या आहेत. 

एखाद  मोठ  दुघटना या ठकाणी होवू शकत े आ ण आता जाग आल  आहे. यावेळ या 

डीपीआर म ये पाठवू शकलो असतोतर हा सु दा पुनवसन क प क  शकलो असतो. आ ण 

राग, पठाणताईना असेल कंवा मंगलाताईना असेल, राग काह  तुमचा नाह ये यामागे घडणा-

या राजकारणाचा आहे, यामागे खोट जे सांगतात याचा आहे. कोटान  फ त सांगीतल वाटप 

क  नका. मी कोटाला हणले नाह  पाडा हणून, क  वाटप थांबवा हणून. मी फ त र वे ट 

केल  से.२२ म ये लाईन क न दया. तेवढ च माझी मागणी आहे. आ ण हे शंभर ट के खरं 

आहे क  याम ये झाले या टाचारा संदभात मी हायकोटाकडे मागणी केलेल  आहे.  

मल ंदनगर पुररेषेम ये आहे. सवसामा य नागर कांना पुररेषेत आपण परवानगी देतो का ? 

नाह , आ ण तुमच े माञ सगळे बेकायदे शर काम कायदे शर क न घेता. सवसामा य 

नागर कांना कुठेतर  घर दयायचे हणून. आहो, आमचे तर ते मतदार आहेत. आ ह  वा ेल ते 

देव ू यांना.  तु ह  का देता, तुमची का मेहरबानी एवढ . या गर बां या टाळूवरचं लोणी 

खा याचा जो कार चाललेला आहे ना,ं हणून मी वरोधात गेलेल  आहे. आताचा सद यांचा 

वषय आहे तो शंभर ट के मंजूर करा. परंत ु या अगोदर शासनाने सांगावे क  राजीव गांधी 

पुनरआवास योजना राहणार का ?  का ती संपलेल  आहे. नवीन ग हमट आलेल आहे. नवीन 

योजना येणार याम ये यवि थतपणे मांडा. गर बांना घर देतात हणून वरोध करत नाह  तर 

यो य य तीला दया. उदया तुम या ठकाणी दुसरे ीकर परदेशी जर आलेतर सगळया या 
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डो यावरचे घर काढून टाकतील. चुका तूम या, भोगाय या आ ह . पञाशडे, पञाशेड आता 

साहेब तु ह  हणताय लंकरोडचे पञाशेड आहे. या ठकाणी भाटनगरचेच आहेतना. या ठकाणी 

घुसखोर घुसले आ ण जे बाहेर होत ेते बाहेरच रा हले आहेत. शेवटपयत तु ह  यांना बाहेर 

नाह  काढू शकला. जे राह लेत ते राहू  दे परंतु हेच कार वारंवार घडणार असेलतर बोलायच 

नाह  का. बोललं पा हजे नां. तु ह  समजा एक क प दोन, तीन, चार, पाच, सहा मागचे 

पंचवाष क आ ण आताचे हे आडीच वष आ ह  ब ब मारतो का तु ह  पोटफोल यो  बदलत 

नाह त. इतक झेलायच कारण काय. व लनगरचा क प शंभर कोट मंजूर केले. रेड झोनम ये 

पुण क प उभा केलेला आहे. या ग हमटम ये मी कॅटम ये मागणी केलेल  आहे. मी कुठ या 

गर बां या वरोधात जाणार नाह  पण  १०० ट के या काळात जे ज ेबगळे बसलेले होतनेा 

यां या वरोधात माञ मी न क  जाणार आहे. वष झाले साहेब तु ह  येवून आम याकड,े तर  

तु ह  काह  पोटफोल ओ बदलत नाह त. पोटफोल ओ बदलाना. ज.ेई. आम याकडे पंधरा 

दवसापुव  आलेला असतो या ज.ेई.ला फोन केला क  तो हणतो ताई आता मी  दुस-या 

वॉडात आहे. नॉन टॉप आपल से ल गं चालू आहे. मग याच से ल गं का होत नाह . क प 

पुण होत असताना जे अपुण राह लेले आहेत, तु ह  आताच रामदास तांबे यांची बदल  केल . 

येक गो ट ची घाई केलेल  आहे. डीपीआर पासून झाले या चुका आहेत. या कुठ या कुठ या 

चुका तु ह  सधुारणार आहात. माझी महापौरांना वनंती आहे क  नवीन शासनाची आवास 

योजना आले या आहेत. या सगळया झोपडप या असतील यांच ेखरंच पुनवसन करा. या 

शहरा या म यव ती ठकाणी अजीबात यो य दसत नाह , कमान डागडूजी तर  करा, 

ध यवाद.  

मा.स वता साळूंके – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडते- मोरवाडी . . २७ 

मधील इं दरानगर झोपडप ीचे २५ वषापुव  पनुवसन झालेले आहे. तथा प  तेथील घरांची 

अ यंत दुराव था झालेल  असून नागर कांचे िजवतास धोका असलेने वर ल झोपडप ीतील घरांचे 

ह  पुनवसन कर यास मा यता देणेत यावी.   

मा.मंदा कनी ठाकरे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देत.े 

मा.सुजाता पालांड े-  मा.महापौर साहेब, उपसूचना ि वकारल  आहे.  

 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
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ठराव मांक – ५८७                                     वषय मांक – २० 

दनांक – १०/११/२०१४                वभाग- मा.आयु त    

          संदभ : १) मा.सुमन नेटके, मा.वैशाल  जवळकर यांचा ताव. 

                 २) मा.शहर सुधारणा स मती सभा ठ. . १८ द. २०/०८/२०१४ 

        पंपर  येथील भाटनगर पुनवसन क प महानगरपा लकेमाफत राब व यात आला.  

याअंतगत झोपडप ीधारकांना १८० चौ.फुट बहु उ ये शय खोल  दे यात आलेल  आहे.  

क पातील इमारती ब-याच माणात नादु त झाले या असून मोडकळीस आले या आहेत. 

तसेच सदर क पा जवळील बौ दनगर, भाटनगर, रमाबाईनगर, भमनगर, आंबेडकर कॉलनी, 

एमआयडीसी (बौ दनगर), इ. झोपडप ीचे पुनवसन करणे गरजेचे आहे.  या सव बाबींचा 

वचार करता भाटनगर पुनवसन क पातील सव इमारती पाडून तेथे SRA (झोपडप ी 

पुनवसन ा धकरण पुणे व पंपर  चंचवड ) माफत न याने इमारती बांधणेकामी कायवाह  

करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच मोरवाडी . . २७ मधील इं दरानगर झोपडप ीचे २५ 

वषापुव  पुनवसन झालेले आहे. तथा प तेथील घरांची अ यंत दुराव था झालेल  असून 

नागर कांचे िजवतास धोका असलेने वर ल झोपडप ीतील घरांचे ह  पुनवसन कर यास मा यता 

देणेत येत आहे.   

 अनुकूल- ८१       तकूल- ०  

 अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 

       ---- 

मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक २१ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 

ठराव मांक – ५८८                                     वषय मांक – २१ 

दनांक – १०/११/२०१४                वभाग- मा.आयु त    

      संदभ : १) मा. शासन अ धकार  यांचेकडील प  .अ /११/का व/२६१/२०१४,  

               द.२१/०८/२०१४ 

           २) मा.शहर सुधारणा स मती सभा ठ. . २२ द. ०९/०९/२०१४ 

           मा.अ भाग स मती ठराव मांक २५ दनांक १०/०७/२०१४ नुसार भाग .१५  द तवाडी 

मधील ांतीनगर भागात मि जदसमोर असणा-या आर ण .५४७ ची जागा भूसंपा दत क न या 

ठकाणी महापा लकेची योजना राब वणेस मा यता देणेत येत आहे तसेच आर ण मांक ५४७ ची 

जागा भूसंपा दत क न या ठकाणी महापा लकेची योजना राब वणेकामी येणारे खचास मा यता देणेत 

येत आहे. 

मा.सुमन नेटके – मा.महापौर साहेब, ठरावास मी अनुमोदन देत.े 



106 
 
 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

 अनुकूल - ८१       तकूल- ० 

 अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 

      ------ 

मा.सुमन नेटके -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक २२ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 

                                                     वषय मांक – २२ 

दनांक – १०/११/२०१४                वभाग- मा.आयु त    

          संदभ : १) मा. शासन अ धकार  यांचेकडील प  .अ /११/का व/२६१/२०१४,  

                   द.२१/०८/२०१४ 

             २) मा.शहर सुधारणा स मती सभा ठ. . २३ द. ०९/०९/२०१४           

       मा.अ भाग स मती ठराव मांक २८ दनांक १०/०७/२०१४ नुसार पंपर  चंचवड  

महानगरपा लका ह ीतील भाग .१९ कवळे येथील स ह नं.९२ येथे मशानभूमीकडे जाणा-

या १२ मी.र याचे आर ण ता वत केले आहे.  या आर णामुळे येथील कायम व पी 

र हवाशी असले या लोकांची घरे बाधीत होणार आहेत. महापा लकेने यापूव  जा हर केले या 

ा प आराखडयाम ये हा १२ मी. र ता स ह नं.९१ म ये होता. स ह नं.९१ म ये कोणतेह  

घर नाह  व नंतर पा लकेने वकास आराखडयात हा र ता स ह नं.९१ व ९२ या समेव न 

टाकणेत आला आहे.  यामुळे स ह नं.९२ ची घरे व शेतक-यांवर अ याय होत आहे.  यामुळे 

हा र ता महानगरपा लका नगररचना अ ध नयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये फेरबदल क न 

पूव या स ह नं.९१ मधील मोकळया जागेम ये थलांतर त करणेस तसेच स ह नं.८२ कवळे 

१८ मी. र याचे आर ण आहे. यामुळे एका शेतक-यावर अ याय होत आहे.  यामुळे तो 

र ता स ह नं.८१ व ८२ म ये समांतर टाकणेबाबत पुढ ल कायवाह  करणेस मा यता देणेत 

येत आहे.  

मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 

मा.मंदा कनी ठाकरे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक २२ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळी 

करणेत यावा अशी सूचना मी मांडत.े 

मा. स वता साळूंके  -  मा.महापौर साहेब, सूचनेस मी अनुमोदन देत.े 

 यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता— 
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ठराव मांक – ५८९                                     वषय मांक – २२ 

दनांक – १०/११/२०१४                वभाग- मा.आयु त    

          संदभ : १) मा. शासन अ धकार  यांचेकडील प  .अ /११/का व/२६१/२०१४,  

                   द.२१/०८/२०१४ 

             २) मा.शहर सुधारणा स मती सभा ठ. . २३ द. ०९/०९/२०१४           
 

          वषय मांक २२ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळी  करणेत यावा. 

 अनूकूल- ८१       तकूल – ० 

  अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट 

केले. 

         -----  

मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक २३ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 

वषय मांक – २३ 

दनांक – १०/११/२०१४                 वभाग- मा.आयु त    

     संदभ–  १) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील प  .पअक/१०/का व/८५४/२०१३  

               द.१९/१०/२०१३ 

            २) मा.महापा लका सभा ठराव मांक ४४० द.१८/०१/२०१४ 

               ३) मा.महापा लका सभा ठ. .५२४ द.०५/०७/२०१४ 

               ४) मा.महापा लका सभा ठ. .५४० द.०५/०८/२०१४ 

             ५) मा.महापा लका सभा ठ. .५५४ द.१९/०८/२०१४  

 
पंपर चंचवड महानगरपा लका ह ीम ये कासारवाडी येथ े मनपामाफत मैलापाणी 

शु ीकरणासाठ  ट पा . १,२ व ३ असे एकुण तीन Sewage Treatment Plant आहेत. सदर 

लॅ टम ये स यि थती सवसाधारण ७४ त े८० एम.एल.डी. मैलापा यावर या केल  जात.े 

स यि थतीत यायु त पा याचा पुनवापर काह  माणात मनपाच े उ यानासाठ  करणेत 

येतो व उव रत पाणी नद पा ाम ये सोडणेत येत.े CME येथ ेकासारवाडी STP पासून पं पंग वारे 

पाणी पुर वणे या कामाच े अंदाजप क तयार केल ेअसनू सदर कामाची एकुण अंदाजप क य 

र कम २,४७,४८,२११/- इतक  येत असलेबाबत, यांना यापूव कळ वलेले आहे. यानंतर यांनी 

दनांक २५/०७/२०१३ रोजीच ेप ानुसार सदर कामासाठ  आव यक असणार  र कम मनपाकड े
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डपॉझीट हणून जमा करणेची, तसेच या र कमेतून काम पूण झालेनंतर देखभाल, 

दु तीकामी त म हना आव यक ती र कम देणेची संमती दश वलेल  आहे. तसेच सदरच े

काम यांनी वर त पूण क न देणेबाबत कळ वलेले आहे. परंतु सदर कामासाठ  CME 

यांचेकडून सन २०१३-१४ च ेअंदाजप कानंतर ( हणजे २५ जुल ै२०१३ रोजी) प  मळाले असून 

या वभागामाफत सदर कामाच ेखचासाठ ची तरतुद या वषा या मनपा या अंदाजप काम ये 

करणेत आलेल  नाह . परंत ूसदर कामासाठ  आव यक असणार  र कम CME कडून मनपाकड े

जमा होणार असलेन े या र कमेतून सदर काम मनपामाफत क न घेणेस येणारे अंदाजे सुमारे 

र. .२,४८,००,०००/- च ेर कमेस शासक य मा यता देणेत येत आहे.  

मा.वैशाल  काळभोर -  मा.महापौर साहेब, ठरावास मी अनुमोदन देत.े 

मा.संजय काटे -  मा.महापौर साहेब, हा वषय तेरा ते चौदा म ह या पासून सभागृ हा समोर 

येतो. सदर वषयाला मी वरोध केला आ ण ल बंत ठेवलेला होता. परंतु आता मी  

सभागृ हासमोर काह  गो ट  मांडू इि छतो. हा वषय लंबीत ठेव या मागचे कारण काय, 

ऑग ट-१२ म ये सीएमईचे अ धका-यांची भेट घेतल  होती. बोपखेलला जाणारा जो र ता आहे 

याची अव था वाईट होती हणून तो र ता दु त करावा आ ण पीएमपीएमएल बस सु  

करा यात अशा संदभात मी यांना एक पञह  दलेल होतं. यांनी आठ दवसातच ऑग ट-१२ 

म ये मला पञ दल आ ण सदरचा र ता हा वषभरात आ ह  दु त क  आ ण 

पीएमपीएमएल बस सु दा सु  क  असं यांनी मला लेखी व पात कळ वल होत. परंतु 

ऑग ट-१२ ते ऑग ट-१३ आला तर  काह ह  झालेल नाह .  मध या काळात मी यांना 

पंचवीस ते तीस वेळा भेटलेलो होतो काह ह  झालेलं नाह . पण नंतर ऑ टोबर-१३ म ये हा 

वषय आप यासमोर आला क  हा सीएमईसी संबंधीत वषय होता. परंतु हा सीएमईचा वषय 

अस या कारणाने याला थोड आडमुठ धोरण घेतल तर  चालेल असं हणलतर  हरकत होणार 

नाह . कारण मी मा या नागर कांसाठ  ती भू मका घेतलेल  होती. मा या भागातील 

नागर कांना तो ञास होत होता हणून मी सीएमईला जे पाणी दयायचे ते पाणी दयायचेच 

नाह  जोपयत माझा र ता रपेअर  होत नाह  तोपयत मी हा वषय मंजूर क  देणार नाह . 

याला शासनाची हरकतह  होती, माझे काह  सहकार  नाराज झाले, करण मोटे असतील, 

शासनाचे लोक असतील परंतु मा या भागातील नागर कांसाठ  तो वषय मी अडवून ठेवलेला 

होता. एक स टबर रोजी मा.आयु त, मा.चेअरमन, महापा लकेचे काह  अ धकार  आ ह  

सीएमईम ये जावून मट ंग घेतल  यावेळेस सीएमई या अ धका-यांनी आयु त साहेबांना 

वनंती केल  व आयु त साहेबांनी मला सांगीतले क  हे टडर लोट क  दया, काह तर  माग 

काढू. या माणे खरंतर या वषयी साहेबांनी सांगीतल हणून मलाह  पुढ जाण भाग पडलं. 

परंतु तो वषय अड व यामुळे काय झाले जुलैम ये यांनी टडर काढले. सीएमईमधले अंतगतह  

बाक  काम काढल  ८ कोट  ६० लाखाचे यांनी काम काढल .  याम ये बोपखेलचा जाणारा  
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र ता सु दा याचह  काम काढल.ं याच २० लाखाच काम घेतलेल आहे आ ण तो सदरचा 

र ता ते रपेअर ंग क न देणार आहेत, ं द करण क न देणार आहेत.  यामुळे आता माझी 

जी अडचण होती ती दुर झालेल  आहे. एक मह वाचा मु ा अजून राह लेला आहे य  काम 

झालेले नाह . आयु त साहेबांनी सांगीत यानुसार मी आयु त साहेबांना नि चत याम ये        

सहकाय करणार आहे. हा वषय जर आपण वाचलातर महापा लकेला याचा काह ह  खच येणार 

नाह . सीएमई पैसे भरणार आहे, सीएमईकडून पैसे येणार आहेत. आलेले पैसे भ न घेणे आ ण 

याच टडर काढून या वषयास मंजूर  देण.े मुळात पैसे पुव च आलेले आहेत. यामुळे आपण 

पैसे भ नह  घेतले, टडरह  काढले. तां ञक टया हे खरतर चुक चे आहे, असो. मला 

शासनाला अडचणीत आणायचे नाह . माझ काम माग  लागतयं. मला कालच सीएमईन ेलेखी 

पञ पाठ वलेले आहे, तो न माग  नघतो आहे यामुळे मी आयु तांचे आभार मानतो हा 

वषय मंजूर करावा. 

मा.रामदास बोकड -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, खरतर आता जो नाना काटेनी  

वषय घेतला याला मी देखील सामील होतो आ ण सहभागी होतो. मा याकडे मल टर  ऐर या 

आहे. हा वषय मंजूर झाला या वषयाला माझा वरोध नाह  परंत ु पु हा मी नगररचना 

वभागाकडे येतो ते आ वासन देतात. मा याकड े मल टर म ये र ता आड वला आहे तो १२ 

मी. चा र ता आहे या ठकाणी राजन पा टल साहेबांनी बीआरट एस चालू केलेल आहे.  आता 

या ठकाणी मल टर चा र ता अड व यामुळे अपघात होतात आ ण रोज या समोर याला  

त ड दयावं लागतय. नगररचना वभागाने पाठपुरावा केलेला नाह , याची न द क न यावी.    

चार ते सहा म हने हा वषय तहकूब होता आ ण सहा म ह यापासून हा वषय मांडला होता. 

आता नाना काटचा वषय केला, माझा वषय पुढ या जी.बी.ला क न दयावा अशी मी 

सभागृ हा या वतीने आप याला वनंती करतो व हा वषय नाना काटे जसे बोलले तसा मंजूर  

करणेत यावा. 

मा. करण मोटे -  मा.महापौर साहेब, स मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. ख-या अथाने 

शासनाचे आ ण आयु त साहेबांचे मी मनापासून आभार आहे क  अशा कारच े वषय सभेपु ढे 

यांनी आणले.  आदरणीय अजीतदादा पवार साहेबांनी यावेळेस या एसट पी लॅ टचे उ घाटन 

केलेले होते यावेळेला यांनी ई छा य त केल  होती. स मा.योगेश बहल यावेळेला महापौर 

असतील. बाहेर देशाम ये या प दतीने स हेज टमट केले या पा याचा पुनवापर कर यात 

येतो तसे आप याकडे कर यात यावे. हा वषय पयावरण वभागाने पुढे आणलेला आहे.  

       या वषयाला मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो-- पवना नद वर ल पपंळे सौदागर 

येथील डेअर  फाम लगतचा बंधारा मनपा माफत तोडणेत आलेने मल टर  डेअर  फामचे 

नद तून पंपींग करणेत येणारे पाणी बंद होऊन, यांची दैनं दन पा याची गरज ल ात घेता 

तसेच शु द करण केलेले सांडपा याचा पुनवापर करणे बंधनकारक अस याने “कासारवाडी 
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मैलाशु द करण क ामधील या केलेले पाणी सदर म लटर  डेअर  फाम येथे पुर वणे”  या 

कामास येणा-या अंदाजे पये २.०० कोट या र कमेस शासक य मा यता देणेत यावी.   

मा.रामदास बोकड -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो. 

मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, उपसूचना ि वकारल  आहे.  

 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता-   

 

ठराव मांक – ५९०                                      वषय मांक – २३ 

दनांक – १०/११/२०१४                 वभाग- मा.आयु त    

     संदभ–  १) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील प  .पअक/१०/का व/८५४/२०१३  

              द.१९/१०/२०१३ 

            २) मा.महापा लका सभा ठराव मांक ४४० द.१८/०१/२०१४ 

               ३) मा.महापा लका सभा ठ. .५२४ द.०५/०७/२०१४ 

               ४) मा.महापा लका सभा ठ. .५४० द.०५/०८/२०१४ 

             ५) मा.महापा लका सभा ठ. .५५४ द.१९/०८/२०१४  

 

पंपर चंचवड महानगरपा लका ह ीम ये कासारवाडी येथ े मनपामाफत मैलापाणी 

शु ीकरणासाठ  ट पा . १,२ व ३ असे एकुण तीन Sewage Treatment Plant आहेत. सदर 

लॅ टम ये स यि थती सवसाधारण ७४ त े८० एम.एल.डी. मैलापा यावर या केल  जात.े 

स यि थतीत यायु त पा याचा पुनवापर काह  माणात मनपाच े उ यानासाठ  करणेत 

येतो व उव रत पाणी नद पा ाम ये सोडणेत येत.े CME येथ ेकासारवाडी STP पासून पं पंग वारे 

पाणी पुर वणे या कामाच े अंदाजप क तयार केल ेअसून सदर कामाची एकुण अंदाजप क य 

र कम २,४७,४८,२११/- इतक  येत असलेबाबत, यांना यापूव  कळ वलेले आहे. यानंतर यांनी 

दनांक २५/०७/२०१३ रोजीच ेप ानुसार सदर कामासाठ  आव यक असणार  र कम मनपाकड े

डपॉझीट हणून जमा करणेची, तसेच या र कमेतून काम पणू झालेनंतर देखभाल, 

दु तीकामी त म हना आव यक ती र कम देणेची संमती दश वलेल  आहे. तसेच सदरच े

काम यांनी वर त पूण क न देणेबाबत कळ वलेले आहे. परंत ु सदर कामासाठ  CME 

यांचेकडून सन २०१३-१४ च ेअंदाजप कानंतर ( हणजे २५ जुल ै२०१३ रोजी) प  मळाले असून 

या वभागामाफत सदर कामाच ेखचासाठ ची तरतुद या वषा या मनपा या अंदाजप काम ये 

करणेत आलेल  नाह . परंत ूसदर कामासाठ  आव यक असणार  र कम CME कडून मनपाकड े

जमा होणार असलेन े या र कमेतून सदर काम मनपामाफत क न घेणेस येणारे अंदाजे सुमारे 

र. .२,४८,००,०००/- च े र कमेस शासक य मा यता देणेत येत आहे. तसेच पवना नद वर ल 
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पंपळे सौदागर येथील डेअर  फाम लगतचा बंधारा मनपा माफत तोडणेत आलेने मल टर  

डेअर  फामचे नद तून पंपींग करणेत येणारे पाणी बंद होऊन, यांची दैनं दन पा याची गरज 

ल ात घेता तसेच शु दकरण केलेले सांडपा याचा पुनवापर करणे बंधनकारक अस याने 

“कासारवाडी मैलाशु द करण क ामधील या केलेले पाणी सदर म लटर  डेअर  फाम येथे 

पुर वणे”  या कामास येणा-या अंदाजे पये २.०० कोट या र कमेस शासक य मा यता देणेत 

येत आहे.     

अनुकूल- ८१       तकूल- ० 

अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 

     -----   

मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक २४ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 
 
                                                      वषय मांक – २४ 

दनांक – १०/११/२०१४                 वभाग- मा.आयु त    

             संदभ- १) मा.महापा लका आयु त यांचकेडील पञ  

                     . शासन/८/का व/७०९/२०१४ द. ६/०९/२०१४    
 

  ी.बळवंत तुकाराम बनकर पंपर  चंचवड महानगरपा लका सेवेमधून गट अ दजा या  

कायकार  अ भयंता पदाव न दनांक ३१/१०/२०१२ रोजी वे छा नवृ त झालेले आहेत. पो लस 

उप-आयु त/पोल स अधी क, अँ ट  कर शन युरो, पुणे यांनी दनांक २१/०४/२०१४ रोजी सादर 

केले या अहवाला वये ी.बनकर यांनी वत:च,े प नीचे व मुलांचे नावे एकुण र.  

२,०६,९४,६६४/- कंमतीची  मालम ता असून पैक  सन २००६-०७ या आथ क वषात -४.८९%, 

सन २००७-०८ या आथ क वषात -१.५०%,  सन २००८-०९ या आथ क वषात -०.०८%, सन 

२०१०-११ या आथ क वषात -४.८५%, सन २०११-१२ या आथ क वषात -२.७२% अपसंपदा 

संपा दत के याच े न प न झाले अस याबाबत कळ वले आहे.  

महारा  नागर  सेवा (वतणूक) नयम १९७९ मधील कलम १९ नुसार येक शासक य 

कमचा-यास वत: या नावाने कंवा कोण याह  कुटंू बया या नावाने कोणतीह  थावर 

मालम ता भाडे प ्या दारे, गहाणा दारे, खरेद दारे, व दारे भेट हणून कंवा अ य मागाने 

संपा दत करता येत नाह  कंवा तची व हेवाट करता येत नाह . यासाठ  याला व हत 

ा धकरणाला लेखी व पात अगोदर कळवावे लागते इतकेच न हे तर या पैक  कोणताह  

यवहार कायालयीन यवहार करणा-या य तीबरोबर केला असेल कंवा नेहमी या अथवा 

स द यापा-या या माफत केलेला नसेल तर मा  व हत ा धकरणाची पूव मंजूर  दे खल 

मळ वणे बंधनकारक आहे.  
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 शासक य कमचा-याशी कायालयीन यवहार करणा-या य तीबरोबर नसलेला तसेच 

नेहमी या कंवा स द यापा-यामाफत करावयाचा कोणताह  यवहार वग-एक कंवा वग-

दोनचे पद धारण करणा-या शासक य कमचा-या या बाबतीत र.  २०,०००/- हू न जा त 

कंमतीचा असेल तर व हत ा धकरणाला याने कळवायचे असत,े परंतु याहू न अ य कारचा 

कोणताह  यवहार कर यापूव  व हत ा धकरणाची पुव मंजूर  मळ वणे आव यक आहे. परंतु 

ी.बनकर यांनी संपा दत केले या मालम तेची मा हती सादर केलेल  नाह  अथवा पूव 

परवानगीह  घेतलेल  नस याने ी.बनकर यांनी महारा  नागर  सेवा (वतणूक) नयम १९७९ 

मधील कलम १९ चा भंग के याने वभागीय चौकशी कर याबाबत पो लस उप-आयु त/पोल स 

अधी क, अँ ट  कर शन युरो, पुणे यांनी कळ वलेले आहे.  

तर  महारा  नागर  सेवा ( नवृ तीवेतन) नयम १९८२ मधील २७ (२) (ब) नुसार 

कमचार  सेवा नवृ त हो यापुव  वभागीय कायवाह  चालू झाल  नसेल तर शासना या 

मंजूर शवाय ती चालू केल  जाणार नाह . अशी तरतुद आहे. यामुळे महापा लका अ धका-

यां या बाबतीत सेवा नवृ तीनंतर वभागीय कायवाह  कर यासाठ  मा.महापा लका सभेची 

मा यता घेणे आव यक आहे. ी.बळवंत तुकाराम बनकर, कायकार  अ भयंता ( नवृ त) यां या 

वरोधात महारा  नागर  सेवा ( नवृ तीवेतन) नयम १९८२ मधील नयम २७ मधील 

तरतुद ं या योजनाथ महारा  नागर  सेवा ( श त व अ पल) नयम १९७९ मधील नयम ८ 

म ये व न द ठ त केले या कायप दतीनुसार, करणात दोषारोपप  दाखल करणे, चौकशी 

अ धकार  व सादरकता अ धकार  यांची नयु ती करणेबाबत व एकुण करणी वभागीय 

कायवाह  ता वत कर यास आयु त, पंपर  चंचवड महानगरपा लका यांना ा धकृत 

कर याबाबत मा यता देणेत येत आहे.  

मा.वैशाल  काळभोर -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 

मा.मंगला कदम -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक २४ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळी करणेत 
यावा अशी सूचना मी मांडत.े   

मा. संजय काटे -  मा.महापौर साहेब, सूचनेस मी अनुमोदन देतो. 

            यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता-  
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ठराव मांक – ५९१                                      वषय मांक – २४ 

दनांक – १०/११/२०१४                 वभाग- मा.आयु त    

             संदभ- १) मा.महापा लका आयु त यांचकेडील पञ  

                     . शासन/८/का व/७०९/२०१४ द. ६/०९/२०१४    

             वषय मांक २४ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळी करणेत यावा.   

    अनुकूल- ८१                तकूल- ० 

    अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 

      ----- 

मा.उ हास शे ी – मा.महापौर साहेब, वषय मांक २५ मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो.  

ठराव मांक – ५९२                                      वषय मांक – २५ 

दनांक – १०/११/२०१४                 वभाग- मा.नगरस चव 

                          मा. वधी स मती 
 

  अ) दनांक २१/२/२०१४ व २६/२/२०१४  चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे.  

     ब) दनांक ७/३/२०१४, २१/३/२०१४, ४/४/२०१४, २१/४/२०१४, २/५/२०१४, २३/५/२०१४,  

        ६/६/२०१४ व १६/८/२०१४ चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे. 

क) दनांक ०४/०४/२०१४, २१/०४/२०१४, ०२/०५/२०१४, २३/०५/२०१४, ०६/०६/२०१४ व 

१६/०८/२०१४ रोजी झाले या सभेचा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे. 

ख) दनांक १९/०४/२०१४, २१/०४/२०१४, ०२/०५/२०१४, २३/०५/२०१४, ०६/०६/२०१४ व 

१६/०८/२०१४ रोजी झाले या सभेचा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे.  

ग) दनांक १६/०५/२०१४, २३/०५/२०१४, ०६/०६/२०१४ व १६/०८/२०१४ रोजी  

 झाले या सभेचा  सभावृ तांत कायम  करणेत येत आहे. 
 

घ) दनांक २/८/२०१४ रोजी झाले या सभेचा सभावृ तांत कायम  करणेत    

येत आहे. 
     च) दनांक १६/०८/२०१४ रोजी झाले या सभेचा  सभावृ तांत कायम    

करणेत येत आहे. 
     छ) दनांक २०/०८/२०१४ रोजी झाले या वशेष सभेचा सभावृ तांत कायम   

करणेत येत आहे. 
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मा. भाकर वाघेरे – मा.महापौर साहेब, ठरावास मी अनुमोदन देतो. 
  

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

 अनुकूल- ८१       तकूल- ० 

 अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
      ----    

मा. उ हास शे ी – मा.महापौर साहेब, वषय मांक २६ मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो.  

ठराव मांक – ५९३                                      वषय मांक – २६ 

दनांक – १०/११/२०१४                 वभाग- मा.नगरस चव 

 मा.म हला व बालक याण स मती 

अ) द. २३/४/२०१४, १५/५/२०१४ व २८/५/२०१४ चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे 

  ब) द. २/८/२०१४   चा सभावृ तांत कायम  करणेत येत आहे. 

   क) द. १३/८/२०१४  चा सभावृ तांत कायम  करणेत येत आहे. 

  ख) द. २७/८/२०१४  चा सभावृ तांत कायम  करणेत येत आहे. 
 

मा. भाकर वाघेरे  – मा.महापौर साहेब, ठरावास मी अनुमोदन देतो. 
  

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

 अनुकूल- ८१       तकूल- ० 

 अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
               ----    

मा.उ हास शे ी – मा.महापौर साहेब, वषय मांक २७ मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो.  

ठराव मांक – ५९४                                      वषय मांक – २७ 

दनांक – १०/११/२०१४                 वभाग- मा.नगरस चव 

मा.शहर सुधारणा स मती    

  अ) द. २/४/२०१४, १६/४/२०१४, ७/५/२०१४, २२/५/२०१४, ४/६/२०१४ व  ५/६/२०१४   

    चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे. 

  ब) द.२/८/२०१४ चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे. 

 क)  द.६/८/२०१४ व ११/८/२०१४ चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे. 

मा. भाकर वाघेरे  – मा.महापौर साहेब, ठरावास मी अनुमोदन देतो.  
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      यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

 अनुकूल- ८१       तकूल- ० 

 अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
               ----    

मा.उ हास शे ी – मा.महापौर साहेब, वषय मांक २८ मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो.  

ठराव मांक – ५९५                                      वषय मांक – २८ 

दनांक – १०/११/२०१४                 वभाग- मा.नगरस चव 

डा स मती 
           

अ) द. २१/५/२०१४, ४/६/२०१४ व ६/८/२०१४ चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे. 

   ब) द. ६/८/२०१४  चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे.  
 

मा. भाकर वाघेरे  – मा.महापौर साहेब, ठरावास मी अनुमोदन देतो.                          
      यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
 अनुकूल- ८१       तकूल- ० 
 अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
               ----      
मा.महापौर - सवाचे आभार मानून आजची सभा संपल  असे जाह र करणेत येत आहे. 

                    
              
                               

(धराडे शकंुतला भाऊसाहेब) 
    महापौर 

     पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
     पंपर  - ४११०१८ 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
नगरस चव कायालय 
मांक – नस/९/का व/३/१४ 
दनांक – ५ / १ /२०१४ 

                                             
           नगरस चव 

         पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
                    पंपर  – ४११ ०१८. 

     
त – सव संबं धत शाखा मुख व शाखा धकार  यांजकडे पुढ ल यो य या  
    कायवाह साठ  रवाना.                                           


